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Motivering en doel van de studiedagen 1972 van de afdelingen Algemeen economisch
onderzoek en Streekonderzoek
Agenda
Routebeschrijving
Bijlagen
1. Ontwikkelingen in het grondgebruik in het landelijk gebied van Nederland;
F. Hellinga, Wageningen; 5 blz.
(Landbouwkundig tijdschrift 84-3)
2.

Over de kwaliteit en kwantiteit van ons toekomstig agrarisch areaal;
F .C. Prillevitz, Den Haag; 16 + 3 blz.

3.

De invloed van de landbouw op het natuurlijk milieu;
S. Algra, Wageningen; 10 blz.
(Landbouwkundig tijdschrift 82-4)

4.

De moderne landbouw en de gezondheid van mens, plant en dier, korte samen
vatting van een voordrachtenreeks in Wageningen; 4 blz.
(Landbouwkundig tijdschrift 84-4)

5.

Kunstmestaanwending en watervervuiling;
Ch.H. Henkens, Wageningen; 4 blz.
(Stikstof oktober 1971, 69-6)

6.

De plaats van natuur en landschap bij de inrichting van landelijke gebieden,
diskussiepunten; mr. H.P. Gorter, Amsterdam; 2 blz.

7 .a. Landbouw en oekologie, diskussiepunten; 1 blz.
b. Verdwenen planten, verloren landbouw; 10 blz.
(Handboek voor vervuild Nederland, 1972)
c. Ecologie, een grondbeginsel (met voorafgaand het redaktionele artikel: de
de toekomst van de wereld) , 14 blz.
(Natuur en techniek, 1972, 40-3)
Alle drie van de hand van J.T. de Smidt, Utrecht.
8.

Ecologie en economie; J.A. v.d. Ven, Leersum; 7 blz.
(Natuur en landschap, 1971, 25-3/4)

9.

De Lopikerwaard; 4 blz.

10.

Gegevens over beide landbouwgebieden; 2 blz.

11.

Artikelen uit de pers, 4 blz.
a. De boeren worden parkwachter
b. Landschapsparken voor de recreant
c. Verkaveling maakt landschap vogelvrij

DE BIJLAGEN 2, 6 EN 7 SLUITEN AAN OP DE INLEIDINGEN OP 13 EN 14 JUNI
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MOTIVERING EN DOEL VAN DE STUDIEDAGEN 1972 VAN DE AFDELINGEN ALGE
MEEN ECONOMISCH ONDERZOEK EN STREEKONDERZOEK
1. Evenals iedere bedrijfstak voorziet de landbouw in maatschappelijke behoeften. Voor
de agrarische bedrijfstak is dit in eerste instantie de produktie van (grondstoffen
voor) een rijk gevarieerd en goedkoop voedselpakket. Daarnaast fungeert de land
bouw, veelal impliciet, als beheerder van de open ruimte en van het landschap. Deze
tweede taak ligt niet automatisch in het verlengde van de primaire funktie van de
agrarische sector. Aan de voortbrenging van agrarische produkten zijn daarom twee
belangrijke maatschappelijke voorwaarden verbonden, namelijk
a. de inrichting van de "groene ruimte" moet zodanig zijn (blijven), dat voor zover
nodig ook niet agrarische belangen (recreatie enz.) zo goed mogelijk worden (blij
ven) gediend;
b. de agrarische produktie mag niet (of zo min mogelijk) leiden tot een verstoring
van het natuurlijk evenwicht. Ih een aantal gevallen zal zelfs een verandering in
het natuurlijk evenwicht ongewenst zijn ("kringloop economie").
2. Bij het vervullen van zijn primaire taak wordt de landbouw in toenemende mate met
deze voorwaarden geconfronteerd. Enerzijds houdt dit verband met veranderingen in
de agrarische infrastructuur (o.a. kavelvergroting) en in de wijze van agrarische
produktie (o.a. bestrijdingsmiddelen, veredelingslandbouw). Anderzijds moet worden
gewezen op veranderingen in de maatschappij, zoals meer vrije tijd en een groeiend
ecologisch bewustzijn.
3. De veranderingen in de samenleving nopen in het algemeen tot een meer pluriform
bodemgebruik en tot wijzigingen in de funktie van landelijke gebieden. Deze funktieveranderingen kunnen voortvloeien uit een grotere behoefte aan openluchtrecreatie,
maar zij kunnen ook noodzakelijk zijn vanwege handhaving dan wel herstel van het
natuurlijk leefmilieu. Deze ontwikkelingen geven in een aantal gebieden aanleiding
tot conflicten tussen de diverse belangen, die aanspraak maken op de open ruimte
en het landelijke gebied. De funktieverandering kan in sommige gebieden zelfs zover
gaan, dat de vanouds primaire taak van de landbouw, namelijk voedselproduktie, nog
slechts (hoogstens) neventaak wordt.
4. Het economisch onderzoek, zoals dat op het LEI wordt verricht is in hoofdzaak ge
richt op de primaire taak (zie punt 1) van de landbouw. In het onderzoek blijven de
onder 1 genoemde maatschappelijke voorwaarden, waaronder de agrarische produk
tie moet plaatshebben, en de funktieverandering van landelijke gebieden tot dusverre
grotendeels buiten beschouwing.
5. Het steeds dwingender karakter van eerdergenoemde voorwaarden en van de funktie
verandering van landelijke gebieden blijft niet zonder economische en sociologische
implicaties. De economische gevolgen kunnen van algemeen economisch, van be
drijfseconomische en van agrarisch structurele aard zijn. Zij kunnen betrekking heb
ben op een enkel bedrijf maar ook op een regio, op een hele sector en op de hiervan
afhankelijke niet agrarische bedrijvigheid.
Wanneer deze voorwaarden en de gevolgen van een vergaande funktieverandering
van landelijke gebieden betrekking hebben op een of enkele bedrijven dan zijn de ge
volgen alleen vanuit bedrijfseconomisch gezichtspunt interessant. Indien zij gevolgen
hebben voor bijvoorbeeld een regio dan kan dit niet alleen vanuit de bedrijfseconomi
sche gezichtshoek maar ook vanuit de algemeen economische (gevolgen voor regiona
le economie) en de agrarisch structurele gezichtshoek (gevolgen voor de agrarische
beroepsbevolking, het prodüktiepatroon, de bedrijfsgroottestructuur enz.) van belang
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zijn. De wijze, waarop en de mate, waarin deze consequenties worden aanvaard en
de funktieveranderingen (kunnen) plaatshebben wordt mede bepaald door de structuur
en het cultuurpatroon van de agrarische samenleving. Inzicht in de economische en
sociologische consequenties van het voldoen aan deze voorwaarden en van de funktieverandering van landelijke gebieden is daarom van groeiende betekenis.
6. Gedegen kennisneming van aard en inhoud van de genoemde voorwaarden en van hun
betekenis voor de funkties van landelijke gebieden is noodzakelijk om de bedoelde
economische en sociologische consequenties en implicaties te kunnen beoordelen
en kwantificeren. De studiedagen hebben daarom in de eerste plaats tot doel meer
inzicht te verwerven in de aard, omvang en betekenis van de niet (direct) agrarische
belangen, waarmee de land- en tuinbouw in toenemende mate te maken krijgen.
7. Het verkrijgen van deze informatie staat centraal bij de beide studiedagen in juni
1972. Op de morgen van de eerste dag komen de funkties en funktieveranderingen
van landelijke gebieden meer in het algemeen aan de orde. In de namiddag wordt
aandacht besteed aan de belangen van het landschap en de natuurbescherming.
Op de tweede dag zal de aan de orde gestelde problematiek worden geïllustreerd
in een tweetal gebieden, ni. de Lopikerwaard en het Kromme Rijngebied. In het eer
ste gebied blijft de agrarische funktie primair. Ten aanzien van het oostelijke deel
van het tweede gebied bestaan er plannen dit gebied te bestemmen en in te richten
tot een nationaal landschapspark. Op deze tweede dag zal verder aandacht worden
besteed aan de mogelijke consequenties voor de landbouw van het handhaven dan
wel herstellen van het ecologisch evenwicht.
Als follow-up dient op een derde studiedag, te organiseren in september, te
worden nagegaan, welke concrete onderzoektaken er in eerste instantie uit de aan de
orde gestelde problematiek voor het LEI en in het bijzonder voor de afdelingen AEO
en SO voortvloeien. Hierbij dient ook aandacht te worden besteed aan de mogelijkhe
den tot samenwerking tussen deze beide afdelingen.

Den Haag, 6 juni 1972
irA.L.G.M. Bauwens
drs. J.H. Post
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AGENDA
13 juni, Landbouw-Economisch Instituut, vergaderzaal, op de eerste verdieping

10.00

Opening en mededelingen

10.15

Funkties en funktieveranderingen van landelijke gebieden,
inleiding door ir„ F.C. Prillevitz, hoofd van de afdeling Landinrichting
van de Rijksplanologische dienst (zie bijlage 2)

11.00

Koffiepauze

11.15

Diskussie

12.15

Lunchpauze

14.00

De plaats van natuur en landschap bij de inrichting van landelijke gebieden,
inleiding door mr, H.P. Gorter, direktem* van de Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten in Nederland (zie bijlage 6)

14.45

Theepauze

15.00

Diskussie

16.30

Mededelingen

16.45

Sluiting

In de avonduren bieden een gezamenlijke maaltijd en een kegeltest mogelijkheden
tot nadere kennismaking.
14 juni, studiereis naar het zuidelijke deel van de provincie Utrecht
8.15

Vertrek per Speedwellbus vanaf Verhulstplein.
In de route naar de rotonde bij Voorburg worden enkele instapplaatsen opge
nomen (afspreken op 13 juni '.)

9.15

Vertrek van station Gouda
Aansluitende treinen vertrekken uit Amsterdam C.S. om 8.22, Ede-Wageningen 8.15 (overstappen in Utrecht), Rotterdam C.S. 8.44 en Utrecht C.S.
8.50

9.30

Aankomst in eafe-restaurant 't Witte Hof te Haastrecht. Koffie.

9.40

Agrarische en niet agrarische aspekten van de landinrichting,
inleiding door prof.ir. C. Bijkerk, hoofd van de hoofdafdelingen landinrichting,
economie en cultuurtechnische projekten van het Instituut voor Cultuurtech
niek en Waterhuishouding

10.15

Koffiepauze en diskussie

10.45

Tocht door de Lopikerwaard, met toelichtingen door ir. Storm van Leeuwen,
distriktsingenieur van de Cultuurtechnische dienst.
Haastrecht - Willeskop - Benschop west - Polsbroekerdam - Cabauw - Willi
ge Langerak - Lekdijk - Lopik - Lopikerkapel - IJsselstein - (Montfoort) verkeersplein Oudenrijn - Utrecht oost - Uithof.

12.30

Broodmaaltijd in de kantine van transistorium II
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13.15

Landbouw en oekologie,
inleiding door drs. J.T. de Smidt, medewerker van het Universitaire insti
tuut voor systhematische plantkunde, in een kollegezaal boven de kantine.
(Zie bijlagen 7a, b en c)

14.00

Diskussie

14.30

Tocht door het Kromme Rijngebied
Uithof - Vechten - Werkhoven - Wijk bij Duurstede - Overlangbroek - Broek
huizen.
Theepauze en diskussie
Broekhuizen - Neërlangbroek - Odijk - Bunnik - de Beesde

18.00

Warme maaltijd in de Beesde

20.00

de Beesde - Utrecht C.S.
Aansluitende treinen naar:
Amsterdam C.S. 21.01, Arnhem enz.
Ede Wageningen 20.51, Assen, Leeuwarden en Zwolle 20.53,
Rotterdam C.S. 21.17, Tilburg 21.03.
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I TOCHT DOOR DE LOPIKERWAARD
Van Haastrecht gaat de route richting Montfoort met rechts de Lopikerwaard, die bij
Haastrecht zijn laagste gedeelte heeft liggen. De weg loopt over de dijk met links hier
en daar oeverland van de Hollandse IJssel, waarop voorbij Willeskop steenbakkerijen
voorkomen.
Oudewater was een Hollands steunpunt van de oude waterlinie, die rond 1672 het Franse
leger uit het westelijke centrum van de republiek hield, en is, ironie van de geschie
denis, nu sinds 1970 de westelijkste stad van de provincie Utrecht. Het is bekend om
zijn heksenwaag en het ooievaar spaar, dat jaarlijks terugkeert naar het nest midden
in het mooie oude centrum.
Na Willeskop wordt via de provinciale weg naar Benschop gereden en verder door het
westelijke deel van deze plaats naar Polsbroekerdam. In dit deel van de waard vond
Herman de Man veel stof voor zijn streekromans.
Wanneer via de Damweg Cabauw is bereikt, dan valt het verschil tussen beide lintbe
bouwing sdorpen op. Enerzijds vanaf IJsselstein tot aan de grens met Zuid-Holland
een ruime bebouwing van Benschop en Polsbroek langs een rechte vaart, anderzijds de
slingerende Lopiker wetering met een wat onregelmatiger lintbebouwing van het begin
bij Lopikerkapel tot het eind voorbij Zevender. Deze wetering werd al in 1165 genoemd
als de Lobeke, misschien te vertalen als bosbeek.
Langs de oostkant van zilverstad Schoonhoven gaat de bus bij Willige Langerakde Lek
dijk op. Daardoor krijgt men een goede indruk van dit gedeelte van de waard. Meteen
aan de overzijde van de Lek ligt 's lands kleinste stadsgemeente, namelijk Nieuwpoort,
binnen zijn stervormige gracht en de rivier ingeklemd. (1200 inwoners op 420 ha. ).
Langs de Lek zijn hier en daar rekreatieprojekten ontstaan.
Bij Lopik wordt de dijk verlaten en over een stukje provinciale weg naar de "bovenloop"
van de Lopikerwetering geredenx). Langs Graaf, Uitweg en Lopikerkapel, waar nogal
wat boomgaarden staan, gaat het op IJsselstein aan. De t. v.toren en de vele radiomasten van zender Lopik of Jaarsveld blijken op IJsselsteins grondgebied te liggen.
Achtersloot heet de weg, die IJsselstein met de brug over de Hollandse IJssel bij
Achthoven verbindt. Afhankelijk van de tijd zal de tocht al dan niet via Montfoort ver
der gaan naar de snelweg Den Haag - Utrecht.
IJsselstein en Montfoort zijn rechthoekige vestingstadjes, die hun rol in de geschiede
nis speelden en waar resten van muren en walpoorten de grens met de nieuwe woon
wijken markeren. In de twaalfde eeuw werden hun kastelen al genoemd. Hoezeer de
Lopikerwaard in de loop der eeuwen verdeeld was tussen het graafschap Holland en
het bisdom Utrecht kunt U zien op de omslag van de Haagse beroepentelefoongids.
Tijdens de republiek vormde de Baronie IJsselstein zelfs een soevereine enclave.
Over de oostelijke rondweg van Utrecht gaat de bus naar het universiteitscomplex
de Uithof, genoemd naar een nog bestaande boerderij. Deze naam werd vroeger vaak
gegeven aan een dependance van een klooster, gelegen binnen de stadsmuren.

x) Op enige afstand van de weg ligt Jaarsveld met het Huis te Jaarsveld, van waaruit
de Heren hun vrije en hoge heerlijkheid bestuurden.
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II TOCHT DOOR HET KROMME RIJNGEBIED
Van de Uithof langs het bos Nieuw Amelisweerd en Vechten, waar de Romeinen aan
hun noordgrens de Rijn de legerplaats Fectio situeerden, naar Werkhoven. Dit deel
van het gebied ten westen van de gelijknamige rivier wijkt met zijn boomgaarden en
stukjes akkerbouwland af van het meer bossige oostelijke deel, dat bovendien als af
watering sgebied van de Heuvelrug veel regelmatiger perceelsvormen kent, langgerekt
in noordoost-zuidwest richting.
Wijk bij Duurstede beleefde in het tweede deel van de 15e eeuw, toen bisschop David
van Bourgondië er in het kasteel woonde, een tweede hoogtepunt in zijn oude geschie
denis. Het eerste was de vroeg middeleeuwse vicus (stapel- en handelsplaats) Dorestad.
totdat de Rijn wegviel als handelsweg en de Noormannen hun plundertochten tot hier
uitstrekten. Het park Duurstede rond de ruine is in de vorige eeuw door de Haarlemmer
Zocher aangelegd, die ook het Amsterdamse Vondelpark en de Utrechtse singels voor
zijn rekening nam.
Bij de vervanger voor de molen van Ruisdael verlaten we Wijk bij Duurstede in de
richting Overlangbroek. In deze contreien volgt een wandeling door een gebied, waar
het Utrechtse instituut een onderzoek uitvoert, in de richting van kasteel Broekhuizen,
zetel van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en gelegen aan de rand van de Heuvelrug.
Het bosrijke deel van het Kromme Rijngebiedvooral kent tal van ridderhofsteden.
Hiermee werd een boerderij van een landedelman aangeduid, een stenen gebouw (stein),
omgracht en met een zware verdedigingstoren. De andere boerderijen waren van hout
en plaggen. Utrecht kende in 1536 op zijn grondgebied 63 erkende ridderhofsteden,
vele ervan werden al in 13e eeuwse geschriften vermeld. Vooral langs de Langbroeker
wetering woonde oorspronkelijk de Utrechtse adel, tot in de Gouden eeuw de regenten
zich hier vestigden. De voorkeur voor vestiging in het Heuvelruggebied dateert uit de
laatste paar eeuwen.
Bij het voorbereiden van deze studietocht bleek nagenoeg de gehele Langbroeker dijk
voor verkeer te zijn afgesloten. Afhankelijk van de mogelijkheid met de bus een stuk
van deze dijk te kunnen volgen, wordt vanuit Broekhuizen een route naar Bunnik ge
kozen, waar tenminste Neer langbroek en Odijk in vallen. De tocht eindigt bij de hof
stede Cammingha aan de Kromme Rijn, waarin de uitspanning de Beesde is gevestigd
en U zich, na een eventueel gebruik van voorbereidende dranken aan een speciaal
etentje te goed kunt doen. Halverwege de avond vertrekt de bus, via station Utrecht,
naar Den Haag.
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Ontwikkelingen in het grondgebruik in het landelijk
gebied van Nederland
F. HELLING A
Afdeling Cultuurtechniek van de Landbouwhogeschool, Wageningen
Development of land use in non-urban areas in the Netherlands
Traditionally land use in non-urban areas was determined mainly by agriculture. Since 1950 urban
demands influence to an increasing extent the development of land use in the non-urban areas. A
general discussion of this development is given in this paper.

Statistische gegevens
Een globaal beeld van de geschiktheid van de
bodem voor de landbouw wordt door Dudal (1)
gegeven. Volgens deze auteur is van de landop
pervlakte op aarde 20 % te koud, 20 % te droog,
20 % te steil en 10 % te ondiep; 30 % is geschikt
voor landbouwkundig gebruik en hiervan is een
derde in gebruik als bouwland. Confronteren wij
hiermede Nederland, dan ontstaat een totaal ander
beeld. Van de oppervlakte binnen de landsgren
zen (ruim 4 miljoen ha) is ongeveer 20 % water
(inclusief Waddenzee en IJsselmeer), ca. 10 %
natuurterrein (bos en woeste grond), ca. 60 %
landbouwgrond en ca. 10 % urbaan in gebruik.
Verder onderzoek wijst uit dat dit beeld zeer
extreem is, zoals bijvoorbeeld Corver en Kippers
(2) aantonen. Tabel 1 vat gegevens van deze
auteurs samen.
Deze extreme positie, die Nederland in vele
opzichten met België deelt, geldt de kleine opper
vlakte per inwoner zowel voor bos en woeste
grond als voor landbouwkundig en urbaan grond
gebruik. Neemt men in aanmerking dat in Neder
land de landbouwgronden door hoge hectare
opbrengsten gekenmerkt zijn en dat de natuurter
reinen meer en meer actief in de belangstellings
sfeer van grote delen van de bevolking worden
getrokken, dan lijken de volgende conclusies
gerechtvaardigd:
- Verschuivingen in het grondgebruik spelen
zich in Nederland af in een gebied met een hoog
ontwikkeld, intensief grondgebruik.
* Inleiding van prof. dr. ir. F. Hellinga, gehouden tij
dens de najaarsbijeenkomst van de Sectie en de Studie
kring voor Cultuurtechniek op 5 november 1971 te
Wageningen.
De auteur stelt voorop, dat kort daarvoor door hem een
voordracht is gehouden, die onder de titel 'De evolutie
in het denken over landinrichting in Nederland' is gepu
bliceerd. Cultuurtechnisch Tijdschrift 11 (1971) 47—53.
In verband hiermede is de tekst van genoemde inleiding
hier beknopt weergegeven.

Tabel 1 Grondgebruik in Europa, resp. Nederland (in
procenten van de totale oppervlakte)
Europa
Water
Woeste grond (incl. extensief
verzorgd grasland)
Bos (incl. met houtopslag bezet
terrein)
Tuinbouwgrond, bouwland en
intensief verzorgd grasland
Urbaan grondgebruik
*

2

Nederland
17

27

5"

28

7

39
4

63
8

•

incl. Zdl.-FIevoland.

- Wijzigingen in het grondgebruik raken steeds
gevestigde belangen; zeer velen voelen zich daar
bij emotioneel sterk betrokken.
Opmerkelijk is, dat de thans zozeer in het nieuws
zijnde Club van Rome in Nederland en directe
contreien het aangewezen gebied voor observatie
van ontwikkelingen ten aanzien van het milieu
ziet, en wel omdat velerlei mondiaal van belang
zijnde ontwikkelingen zich hier in verhevigde
mate voordoen.
In de tijd gezien kan men omstreeks 1950 een
kentering in de ontwikkeling van het grondgebruik
in Nederland constateren; voordien een periode
van omstreeks een halve eeuw, overwegend geken
merkt door omzetting van woeste grond in land
bouwgrond ( ca! 7500 ha per jaar), daarna het
begin van een nieuwe periode waarin overgang
van landbouwgrond naar urbane bestemmingen
domineert (plm. 8 à 10.000 ha per jaar). Interes
sant is wellicht de vermelding, dat omstreeks 10 %
van de huidige oppervlakte industrieterrein ver
kregen is door uitbouw van Nederland in de
Noordzee: de Maasvlakte ter oppervlakte van ca.
2000 ha.

Agrarisch grondgebruik
Schaalvergroting en mechanisatie bepalen in algeLandbouwkundig Tijdschrift 84—3
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ONTWIKKELINGEN IN HET GRONDGEBRUK IN HET LANDELIJK GEBIED VAN NEDERLAND

mene zin het beeld van het agrarisch grondge
bruik. In concreto vinden wij dit weerspiegeld in
een sterke teruggang van het aantal beroepsperso
nen in de landbouw, in vergroting van de bedrij
ven (naar veler mening te traag) en in de opkomst
van niet-grondgebonden bedrijven, veelal als bioindustrieën aangeduid. Uit de gezichtshoek van de
landinrichting worden de eisen, gesteld aan de
cultuurtechnische toestand, voortdurend strenger:
grotere en vlakkere percelen, verbetering van de
ontsluiting, afstemming van de waterbeheersing
op een groter draagvermogen van de grond.
De discussies over de ontwikkeling van het
agrarisch grondgebruik geraken tegen 1970 in
sterke mate in de ban van de gedachten die door
Mansholt werden gelanceerd ten aanzien van
onttrekking van gronden aan landbouwkundig
gebruik ter bevordering van een evenwichtige
ontwikkeling van de landbouwproduktie in WestEuropa (3). Het begrip submarginale landbouw
gronden komt verhevigd in discussie. Prillevitz (4)
rekent hiertoe gronden die gekenmerkt worden
door een lage natuurlijke produktiviteit, door
slechte externe produktie-omstandigheden en zeer
hoge verbeteringskosten, alsmede door een hoge
waarde bij alternatieve bestemming. Anderen, o.a.
Bijkerk, Mörzer Bruyns en Vroom (5), leggen het
accent niet zozeer op het criterium van lage
produktiviteit als wel op de andere door Prillevitz
genoemde criteria, alsmede op lage uitkomsten
van het landbouwbedrijf in de regio als kenmerk
voor het submarginale karakter van het land
bouwkundig bodemgebruik.
Het valt op, dat in deze discussies het argument
dat de oppervlakte landbouwgrond voldoende
groot moet blijven om de voedselvoorziening van
de bevolking te waarborgen, nauwelijks wordt aan
geroerd. Op de achtergrond staat klaarblijkelijk
het vertrouwen dat de landbouw, mits techno
logisch en organisatorisch op hoog niveau uit
geoefend, in groeiende voedselbehoeften zal kun
nen voorzien.
Voorts is opvallend, dat weinig aandacht wordt
besteed aan de meerdere of mindere geschiktheid
van de Nederlandse landbouwgronden voor blij
vend landbouwkundig gebruik in vergelijking tot
de geschiktheid voor dat doel van landbouwgron
den in de andere landen van de 'zes' of, binnen
kort, de 'tien'. In een gezamenlijk structuurbeleid
voor de landbouw van de EEG zal aan dit aspect
niet voorbij kunnen worden gegaan. Dan zal
moeten worden beoordeeld of de investeringen
voor een duurzame modernisering van het agra
risch grondgebruik, investeringen dié in Neder
land per hectare in orde van grootte gelijk zijn
aan de bruto-jaaropbrengst van een hectare, gun
stig of ongunstig afsteken bij reconstructiekosten
ten plattelande elders in West-Europa.
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Urbaan grondgebruik
De meest ambitieuze grondgebruiker in Neder
land is thans de urbane, een verzamelnaam
waaronder wonen, industrie, verkeer in al zijn
vormen, militair grondgebruik enz. vallen. Een
beeld van de ontwikkeling in Nederland, berekend
op grond van gegevens uit de CBS-publikatie
'1899-1969, zeventig jaren statistiek in tijdreek
sen', geeft tabel 2.
Tabel 2
land

1950
1960
1968

Inwonertal en urbaan grondgebruik in Neder
Inwonertal
(min.)

Urbane opp.
(ha)

m2/inwoner

10,0
11,4
12,7

204.000
248.000
318.000

204
217
250

Zou in het eerstvolgende decennium de bevolking
met anderhalf miljoen inwoners stijgen en zou de
ruimtebehoefte in die periode oplopen tot 300
m2/inwoner, dan zal de uitbreiding van het
urbane grondgebruik in de komende jaren 11.000
ha per jaar vergen. Deskundigen zijn van mening
dat deze verrassingsvrije prognose, in zijn beper
king tot extrapolatie van ontwikkelingen uit het
verleden, te beperkt is. Bestemmingswijzigingen,
vrijwel geheel van de agrarische sfeer naar nietagrarisch gebruik, tot 25 à 30.000 ha per jaar
worden voor de komende jaren in uitzicht gesteld
(4, 6). De onttrekking aan het areaal landbouw
grond zou aldus voor Nederland van de huidige
± 0,4 % per jaar (in het westen des lands en in
Limburg overigens reeds 0,6 à 0,8 %) oplopen tot
0,8 à 1,0 % per jaar.

Opkomende .grondgebruikscategorieën
Speurt men naar aanzetten voor een dergelijke
versnelde ontwikkeling, dan vindt men deze voor
al in de behoeften van de grondgebruikscategorieen openluchtverpozing, buitenverblijven, natuur
terreinen en landschapsparken. Aanwijzingen dat
dergelijke nieüwe ontwikkelingen zich aandienen,
vindt men onder meer in:
- De globale structuurschets voor het facet
natuurterreinen, door Gorter gepresenteerd in
1969 (7), met bestemming van 50.000 ha tot
landschapsreservaten; zo mogelijk te vermeer
deren met 130.000 ha in het kader van een
EEG-structuurbeleid, gericht op onttrekking
van gronden aan de landbouw.
- Het meerjarenplan op het gebied van de
openluchtrecreatie, gepubliceerd in de vorige
kabinetsperiode, waarin een bedrag van 130
miljoen gulden wordt genoemd voor grondaan
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kopen in de periode 1971 t/m 1975.
- De uitbreiding van tijdelijke en permanente,
tweede en buitenverblijven, waarvoor Maas (8)
een schatting van de grondbehoefte geeft:
37.500 ha in 1985, tegen 10.000 ha thans.
- Beschouwingen in najaar 1970 van de Studie
kring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging over mogelijkheden tot uitbreiding
van de oppervlakte bos in Nederland, zowel uit
landschappelijke en recreatieve overwegingen,
als ter vermeerdering van de houtproduktie
(9).
Ofschoon omvang en richting van omvangrijke
wijzigingen in het grondgebruik in Nederland en
de wijze waarop deze wijzigingen zich zullen
voltrekken, nog slechts zeer ten dele duidelijk zijn
te onderkennen, realiseert men zich in kringen
van betrokkenen, daartoe ook de huidige gebrui
kers van het agrarisch domein rekenend, dat
belangrijke wijzigingen zullen plaatsvinden. Het is
zaak dat deze wijzigingen, gelet op de beperkte
ruimte waarbinnen de groeiende Nederlandse be
volking zich wel moet bevinden, zodanig worden
voltrokken, dat een op onze behoeften optimaal
afgestemd landinrichtingspatroon ontstaat.

Ontwikkeling van een pluriform hodemgebruik
Voor het toekomstperspectief is kenmerkend dat
de ontwikkelingen van de verschillende grondge
bruikscategorieën zich nauwelijks onafhankelijk
van elkaar zullen voltrekken. Verschillende be
stemmingen moeten in een zekere onderlinge
concurrentie naast elkaar in een beperkt g,ebied
een plaats vinden, andere gebieden zullen op
zodanige wijze moeten worden ingericht, dat zij
verschillende functies terzelfder tijd vervullen.
De Tweede Nota over de ruimtelijke ordening in
Nederland (1966) gaf reeds een duidelijke aanwij
zing voor deze ontwikkeling in de structuurschets
voor de inrichting van het landelijk gebied. Hierin
worden, naast landbouwgebieden van overwegend
grote schaal, onder meer onderscheiden stadsge
westparken, park- en watersportgebieden van nati
onale of regionale betekenis en gemengd agrarischrecreatieve gebieden.
Aan de verbreding van de doelstellingen van de
plattelandsinrichting ligt een langzamerhand ver
trouwd geworden ontwikkeling in onze samenle
ving ten grondslag. De stedelijke bevolking neemt
absoluut en relatief snel in omvang toe; de
gemiddelde stedeling beschikt dank zij de gestegen
welvaart over meer vrije tijd en een grotere
mobiliteit. De beide laatste voeren hem het
platteland in, trekken dit in zijn belangstellings
sfeer en al spoedig ook in zijn belangenssfeer en
doen hem wensen uiten ten aanzien van inrichting
en gebruik van het platteland. In duidelijke

respons op deze ontwikkeling formuleert de mi
nister van' landbouw en visserij de doelstellingen
van de landinrichting in plattelandsgebieden

(10):
- een rationele en economisch verantwoorde
agrarische bedrijfsvoering,
- een sociaal aanvaardbaar woon-, werk- en
leefklimaat op het platteland,
- een maximaal medegebruik van het platteland
door de gehele niet-agrarische bevolking, en
- het instandhouden van een zo gevarieerd
mogelijk natuurlijk milieu.
Daarmede wordt enerzijds de wens van de land
bouw, zich qua landinrichting onbelemmerd in
optimale zin te kunnen ontwikkelen, en anderzijds
de eis van verweving van het platteland in het
cultuurpatroon van de gehele bevolking met waar
borging van het niveau van het milieu als doelstel
lingen van gelijk gewicht, expliciet gesteld. De
moderne landinrichting heeft tot taak deze alge
mene doelstellingen te vertalen in concrete "be
stemmingen, inrichtingsplannen, grondverwervingen en methoden van beheer.

Verwezenlijking van pluriform grondgebruik
Geheel onervaren staan wij niet tegenover de taak
een meervoudige gebruiksdoelstelling ten platte
lande te verwezenlijken. Onze recente landinrich
tingsgeschiedenis laat talrijke en belangrijke aan
zetten zien voor de realisatie van landinrichtings
patronen met een multiple purpose-karakter. De
ruilverkaveling neemt daarbij een centrale plaats
in. Baanbrekend was in vele opzichten de ruilver
kaveling Maarsseveense Plassen (550 ha), waar
een verouderd gebied door segregatie van doel
stellingen thans is ingericht gedeeltelijk als be
langrijk concentratiepunt voor openluchtrecreatie,
gedeeltelijk als modern tuinbouwcentrum, gedeel
telijk als natuurterrein (11). Ook in de ruilverka
velingen Geestmerambacht (5.300 ha), Alblasserwaard (22.500 ha) en Het Grootslag (6.000 ha) is
men in de opzet geslaagd, reconstructie van het
landbouwgebied te combineren met ontwikkeling
resp. uitbreiding van bewoningskernen en indus
trieterreinen, van verkeers- en van verpozings
functies (12).
Reeds lang heeft men voor een facet van de
ruimtelijke indeling van het platteland, de grote
verkeerswegen, gestreefd naar integratie - in
ruilverkavelingen - van het beschikbaar stellen
van de stroken land voor de aanleg van de wegen
en de reconstructie van het te doorsnijden gebied.
Voor grotere ruilverkavelingsgebieden treedt meer
en meer naar voren, dat de totstandkoming van
een streekplan met de daaraan verbonden afwe
ging van wensen en bestemmingen onmiddellijk
voorafgaat aan, en ten dele zich parallel voltrekt
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met, de opstelling van het ruilverkavelingsplan. In
menig opzicht verkrijgt dan het als een ontwikke
lingsprogramma opgestelde en op de toekomst
gerichte streekplan zijn onmiddellijke verwezenlij
king door de herinrichting van het gebied bij de
uitvoering van de ruilverkaveling.
Groei naar meervoudige bestemmingen vinden wij
ook terug in de planning van de IJsselmeerpol
ders, vooral wanneer men de voorlopige opper
vlaktepercentages van de bestemmingen in Zuide
lijk Flevoland vergelijkt met die van de Noord
oostpolder:
landbouw
ca. 40 % resp. 87 % ,
ca. 28 % resp. 1 % ,
woon- en industriegebied
bos en recreatie
ca. 25 % resp. 5 % ,
ca. 7 % resp. 7 % .
dijken, wegen, kanalen
Kon jarenlang voor het plattelandsgebied gelden
dat ruilverkaveling het reconstructie-instrument bij
uitstek was, spanningen tussen de meervoudige
doelstelling van de moderne landinrichting en dit
reconstructiemiddel van agrarische huize, tekenen
zich af. Zulks geldt vooral voor gebieden waarin
te behartigen niet-agrarische belangen sterk op de
voorgrond treden. Dit is aanleiding geweest om
pas op de plaats te maken ten aanzien van de
voorbereiding van de uitvoering van ruilverkave
lingen ·bijvoorbeeld voor Voorne-Putten, N.W.
Overijssel en het gebied van Volthe-De Lutte in
Twente.
Laatstgenoemd gebied kan als voorbeeld gelden
van de gecompliceerde problematiek waarvoor een
oplossing moet worden gevonden. Hier vragen
landbouwkundige, bosbouwkundige, natuurweten
schappelijke, landschappelijke en recreatieve be
langen om behartiging. Een studie ter zake van
mogelijke, geïntegreerde rangschikkingen van deze
belangen in .landinrichtingsplannen is voor een
klein proefgebied in multidisciplinair verband ver
richt door de cultuurtechnicus Bijkerk, de natuur
beheer- en -behouddeskundige Mörzer Bri.lyns en
de landschapskundige Vroom (5). De Centrale
Cultuurtechnische Commissie maakt thans studie
van de instrumenten waarmee dergelijke land
inrichtingsplannen met een multiple purpose-doel
stelling kunnen worden verwezenlijkt. Op hun ·
toepassingsmogelijkheden worden getoetst aller
eerst de Ruilverkavelingswet en vervolgens de Wet
op de Ruimtelijke Ordening, alsmede andere wet
ten als de Natuurbeschermingswet. Een uiterst
belangrijk punt vormt hierbij, of de in onze wet
geving opgenomen beslissingsstructuren èn de
budgettaire mogelijkheden voldoende houvast
geven op de problemen die bij bestemming, inrich
ting en beheer van veelzijdige landschappen in het
geding zijn.
Een bijzondere complicatie vormt in het hier ter
sprake gebrachte gebied de geringe mobiliteit van
de grond, waaronder in dit verband wordt verLandbouwkundig Tijdschrift 84-3
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staan de m�te waarin grond door bedrijfsbeëindi
ging voor niet-agrarische doeleinden en voor
vergroting van agrarische bedrijven beschikbaar ·
komt. Elders blijken vaak een grote mobiliteit van
de grond en het daarmede beschikbaar komen van
gronden de sleutel te zijn tot ontsluiting van het
perspectief op een moderne landinrichting.
Spanning tussen doel en middelen heeft in het
westen des lands voor de inrichting van een
groene bufferzone tussen de bebouwing ten
noorden van de Waterweg enerzijds en Delft
anderzijds tot het verwerpen geleid van de ge
dachte aan een gecombineerde toepassing van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Ruilverkave
Iingswet en de Onteigeningswet. Aangekondigd is
een lex specialis ten behoeve van de inrichting van
dit gebied, dat bekend staat als Midden-Delfland.
Van regeringswege is tevens nadrukkelijk uitge
sprqken dat de ervaringen die de toepassing van
deze nieuwe landinrichtingswet zal opleveren, in
belangrijke mate zullen bepalen hoe uiteindelijk
de instrumentatie voor de landinrichting van
gebieden van gecompliceerde aard zal worden
ontworpen.
Slotopmerking
Het vertalen van een meervoudige doelstelling bij
het grondgebruik ten plattelande in Nederland in
een concreet beleid is allerminst een eenvoudige
zaak. Het zal bijzonder moeilijk zijn een beleid te
ontwikkelen, dat op evenwichtige en geïntegreerde
wijze de aanspraken van landbouw en van bewo
ning, van recreatie en van landschap, met behoud
van een hoge kwaliteit van het milieu tot hun
recht doet komen.
Het beleid zal flexibel moeten zijn, omdat thans
nog allerminst kan worden overzien met welke
intensiteit de verschillende aanspraken op de
ruimte zich in de toekomst zullen ontwikkelen.
Wegens die onzekerheden in de toekomstige ont
wikkelingen zal men omzichtig te werk moeten
gaan om niet die elementen van bijvoorbeeld
landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke
waarde verloren te doen gaan, die later niet dan
met grote moeite of in het geheel niet kunnen
worden hersteld.
Anderzijds moet men de durf hebben, nu reeds de
weg te bereiden voor de aanspraken op het
platteland van een grotere bevolking met een
groter verplaatsingsvermogen en meer vrije tijd,
en voor de ontplooiing in datzelfde platteland van
het landbouwkundig gebruik tot de vormen die de
toekomst vraagt.
Bij de uitwerking van de veelzijdige landinrichting
in concrete doelstellingen zal gebruik worden
gemaakt van planningsmethoden waarin vraag
functies voor de verschillende gebruiksmogelijkhe-
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den en waarderingsschalen voor de verschillende
mogelijke bestemmingen binnen het gebied op
systematische wijze aan analyse worden onder
worpen. Uitwerking van deze analyses in verschil
lende landschappen zal doen blijken waar de
zwakke punten in onze kennis liggen. Terzelfder
tijd zal dit stimulerend werken op het onderzoek
op het gebied van de landinrichting in de breedste
zin van dit begrip. Essentieel bij het ontwerpen
van moderne landinrichtingspatronen zal de ge
coördineerde aanpak vanuit verschillende vakge
bieden zijn. Bestuurlijke en economische factoren
tenslotte zullen beslissend zijn voor de mate
waarin de gewenste ruimtelijke indeling van het
landelijk gebied in Nederland gestalte zal verkrij
gen.
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Over de kwaliteit en kwantiteit van ons toekomstig agrarisch arsaal
Ir. F.C. Prillevitz
Rijksplanologische Dienst
•s-Gravenhago

1. Inleiding; pleidooi voor oen landbouwplan
Het moot zelcer mogelijk geacht worden om het landbouwgebeuron in onze
samenleving zo veolzijdig te karakteriseren dat de werkelijkheid ervan
voldoende inzichtelijk wordt. Eenvoudig is dat evenwel niet. Economische,
sociale en ruimtelijke data "betreffende de landbouw kunnen immers in ruime
mate gepresenteerd worden, zonder dat daardoor oen echt beeld wordt opge
roepen dat tenminste hanteerbaar is in eigen ervaringswereld en dus logisch
reproduceerbaar is. Voor een werkelijke beeldvorming is ook noodzakelijk
dat het verschijnsel landbouw geplaatst wordt in de tijd: dat leidt tot
inzicht in het proces waaraan de landbouw onderhevig is. Bij de verklaring
van de geconstateerde tendenties zal vervolgens blijken welke samerihajig er
bestaat tussen de verschillende ontwikkelingen in de landbouw en die in de
maatschappij daarbuiten: het relatiepatroon wordt zichtbaar. Tenslotte
zullen ook de doelstellingen van waaruit in de laiadbouw, en door de over
heid voor de landbouw gewerkt wordt, geëxpliciteerd moeten zijn.
Een dergelijke uitputtende analyse van do bestaande werkelijkheid
omtrent de landbouw, houdt de mogelijkheid in dat de idcaal-typische af
beelding daarvan als model kan worden aangeduid. Zover zijn we in Nederland
in feite nog niet gegaan. Bcschrijvingon van do situatie in de landbouw in
Nederland zijn toch vrijwel altijd nog hierdoor gekleurd, dat ze geschre
ven zijn of worden vanuit oen bepaalde invalshoek, d.w.z. mot het accent
op oen onderdeel of onderscheiden aspecten. Hot gaat ons hior helemaal
niet om toetsing van de wetenschappelijke waarde van de gegeven analyses.
Wat wel beoogd wordt is do totstandkoming van een beschrijving van het
hele systeem waarin dc landbouw functioneert, en dat in oen zodanige vorm
genoteerd, dat het geheel gebruikt kan worden, zowel voor hot opstellen
van oen theorie als het toetsen van bepaalde theorieën. Is dat bereikt dan
moot het ook mogelijk zijn om een plan op te stellen voor de meest gewenste
ontwikkeling van de landbouw in een komend tijdvak.
Een dergelijk landbouwplan is in ïïederland

nooit gemaakt. Merkwaardig

genoeg bestaat het wel voor do landbouw in hot gebied van de zes landen
die nu nog samenwerken in de Europese Gemeenschappen, gepresenteerd in
1968 en gemaakt voor de periode tot 1980. Dat hot oorspronkelijk plan,
neergelegd in het "Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de
Europese Gemeenschap" niet als programma "Landbouw 198O" (het z.g.

;,plan-

Ilansholt") 1) operationeel gemaakt is, is in dit verband eigenlijk niet

- van -
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van belang. Terzake is, dat do poging gewaagd is om een landbouwplan op te
stellen; dat het werkstuk overigens, ondanks het ontbreken van een offi
cieel fiat van de Raad van Ministers, in het psychologische vlak een enorme
uitwerking heeft (gehad), mag misschien wel als bewijs aangemerkt worden
dat een heldere analyse van tendenties, potenties en relaties, kortom dui
ding van het systeem zoals hot nu werkt

kennelijk pas zinvol is

indien

er op basis van duidelijke doelstellingen oen actieprogramma aan verbonden
wordt.
In Nederland ontbreekt het zeker niet aan inzicht in de structuur van
de landbouw. Ilomentocl wordt ten aanzien daarvan landelijk een zodanige
opname door het Landbouw économisch Instituut (L.E.I.) verricht, dat het
resultaat ervan gepubliceerd kan worden in een vorm zoals jaarlijks in
Duitsland het "Grüne Bericht" verschijnt. Provinciaal zijn de Raden voor
de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw actief. In Friesland verschoon kort
na, en als regionaal antwoord op het "plan-IIansholt" een structuurplan.
Vrijwel allo andere provincies volgden met de opstelling door genoemde
Raden (waarin het landbouwbedrijfsloven en de overheid in samenwerken) van
structuurnota's, waarvan er thans reeds een aantal onder vorschillonde
titels (b.v. Zeeland: "Landbouw in Stroomversnelling"; Drenthe: "De land
bouw in Drenthe"; Noord-Brabants

::4

x S") gepubliceerd zijn cn do rest in

de loop van 1972 verwacht mag worden 2). Deze nota's geven naast een ana
lyse van de bestaande toestand en de trends, meestal een prognose voor
1975 of I98O van het aantal landbouwbedrijven, werkers in de landbouw,
oppervlakte cultuurgrond en erg uitvoerig hot bedrijfseconomisch perspec
tief voor de verschillende bedrijfstakken. Aan het slot van elke nota
wordt oen aantal sterk uiteenlopende aanbevelingen gedaan, soms op basis
van uitgesproken doelstellingen, die geconfronteerd aan de verrassingsvrije prognoses (gebaseerd op de trend) knelpunten zichtbaar maken. Ver
gelijking van do opgesomde knelpunten in de verschillende rapporten maakt
ons duidelijk dat opruiming van do belangrijkste (b.v. in de bedrijfsgroottestructuur) alleen op nationaal, en ten dele internationaal niveau
door wijziging van huidig overheidsbeleid aangepakt kan worden. Zodoende
mag geconstateerd worden dat dit materiaal indirect een pleidooi bevat
voor een landbouwplan op nationaal niveau. Tevens leveren deze provinciale
informaties zelf (regionaal), samen met het:plan-Mansholt" (internationaal)
heel bruikbare uitgangsposities voor de opstelling van een dergelijk .natio
naal landbouwplan. Vanuit het planologisch beleid kan dan nog de wenselijk
heid erbij geplaatst worden dat wat in het hier bedoelde beleidsprogramma
ruimtelijk relevant is, d.w.z. bij doorvoering ervan ruimtelijk implicaties
heeft, op kaart(en) gevisualiseerd wordt. Dit zal dan voornamelijk betrok- king -
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king hebben op de kwaliteit en kwantiteit van het toekomstig agrarisch
areaal in Nederland.
2. Landbouw nu
Alvorens in het bijzonder in te gaan op een aantal aspecten van het
ruimtegebruik door de landbouw, zal getracht worden in hoofdlijnen de sfeer
te tekenen waarin de landbouw in Nederland terecht is gekomen. Zoals hierna
wel zal blijken speelt bij deze sfeertekening de oude tegenstelling stad platteland, bedoeld in sociaal-economisch opzicht een belangrijke rol.
Gemiddeld gesproken worden de agrariërs in ons land reeds een groot
aantal jaren achtereen geconfronteerd mot nauwelijks of zeer matig stijgen
de opbrengstprijzen voor hun Produkten. Dit beeld is temeer ongunstig, ge
geven een sterke inflatie en oen snelle stijging van de kosten. Om het in
komen op peil te houden, of liever gesteld

een nog bestaande achterstand

in te lopen en tevens de inkomensontwikkeling buiten de landbouw bij te
. houden, zal de arboidsproduktiviteit opgevoerd moeten worden. De mogelijk
heden daarvoor zijn beperkt. Ondanks het feit dat in dit land voor sommige
Produkten do hoogste ha-opbrengsten ter wereld worden gerealiseerd, en
ook in de veeteelt in dit opzicht zeer veel is bereikt, kan ook hier nog
de produktie per oppervlakte eenheid en por dier opgevoerd worden, o.a.
door veredeling van rassen, verbetering van toelttochnische maatregelen en
cultuurtechnische omstandigheden. Vooral wanneer in een produktietak de
binding met de bodem losser wordt, zoals dit b.v. thans door de rol van het
krachtvoer in de melkveehouderijsector aan de orde is, kunnen zich in dit
verband heel opvallende ontwikkelingen voordoen (denk aan de veebezetting
per ha). Hoewel die produktieverhogingsmogelijkheid voor do landbouw van
belang is en blijft, moet de winst in stijging van de arbeidsproduktivi-teit toch voornamelijk elders worden geboekt, en wol door vermindering van
de mankracht in de landbouw. Per bedrijf zal dat moeilijk meer gaan, omdat
op de meeste bedrijven in Nederland maar edn man werkzaam is. Indien deze
bedrijven samenwerkingsverbanden zouden aangaan waarbij ook de grond (en
do gebouwen) betrokken is (zijn), dan zou door geleidelijke vermindering
van de gezamenlijke arbcidsbezetting do man-landvorhouding steeds verder
verbeterd kunnen worden. Deze weg is in ons land evenwel nog niet ingesla
gen. V/el is langzaam-aan de laatste jaren de individuele bedrijfsvergroting
op gang gekomen. In do landbouw is thans ingeburgerd het nieuwe begrippen
paar blijvers - wijkers. De wijkers hebben do race naar verhoging van de
arbeidsproductiviteit niet vol kunnen houden of zijn oud en zonder opvol
ger en moeten het bedrijf van de hand doen. Het proces van afvloeiing van
bedrijfshoofden uit de landbouw wordt door de overheid bevorderd door de
- werking -

- 4 working van het Ontwikkelings- on Sanoringsfonds voor de Landbouw. Getracht
wordt, do door bedrijfsbeëindiging vrijkomende grond toe te spelen aan de
z.g. ontwilckelingsvatbare bedrijven, de bedrijven vein de blijvers, lüen
snelle verbetering van do bedrijfsgrootte-structuur kan op deze wijze, ge
zien het feit dat de grond plaatsgebonden is en het aantal boeren dat zich
potentiële blijvers acht nog groot is, niet worden bereikt. In oen blok
waar tijdens uitvoering van eon ruilverkaveling vele ondernemers hot land
bouwbedrijf beëindigen kan een wat betere situatie worden verwezenlijkt.
Het gaat dus om schaalvergroting en verzakelijking in en van het land
bouwbedrijf sgebeuren. Is dat nu gewenst? Men kan langs de vraag redeneren
door te stellen dat die ontwikkeling onvermijdelijk is. Die onvermijdelijk
heid vindt zijn oorsprong in de gröei van een stedelijke samenleving die
slechts kan bestaan door toepassingen van vindingen van wetenschap en tech
niek. De hoge vlucht van de beide laatsten, oorzaak van een geweldige wel
vaar'tsontwikkeling in de laatste decennia, houdt aan. De stedelijke samen
leving zal daarvan blijvend meer profiteren dan de aan het platteland ver
bonden (door beroep) gemeenschap. Dc mechanisatie zal alleen al door ver
schillen in ruimtelijke situaties hoger ontwikkeld blijven in de industrie
dan in de landbouw, al wil de landbouwwerktuigenindustrie ons graag in een
ander beeld doen geloven. Hetgeen vanuit die hoek gesuggereerd wordt is
overigens zo sprekend dat het mogelijk wordt om nu reeds gefundeerd te be
slissen of het die weg op moet of niet. Ford, met een klankbeeld over do
landbouw in het jaar 2000 op pad stolt:

!lDe

boor van dat jaar zal beschik

ken over reusachtig grote kavels, die hij bewerkt met behulp van kolossale
volautomatische machines, die hij bedient vanuit de centrale rogelkamer
van zijn bedrijf. Zijn vee zal ondergebracht zijn in grote gebouwen met
meerdere verdiepingen. Daarin zal alles, voeren, reinigen, molken, oiorrapon en noem maar op, automatisch geschieden. Door die grote kavels en
hoge gebouwen zal het landschap drastisch veranderen. Nog opvallender zul
len de grote koepels van kunststof zijn, die vele hectares zullen beslaan.
Binnen die ruimtes zal het klimaat volledig beheerst worden. Regen, dauw,
temperatuur, licht en duisternis, alles zal er kunstmatig zijn" 3)«
Weer komt de vraag op, is het wenselijk dat dit realiteit wordt? Dat is zo
merkwaardig: voor veruit hot grootste deel van de huidige generatie boeren
en tuinders hoeft het helemaal niet; maar ook de stedelijke bevolking wenst
zich niet zo'n puur zakelijk landschap buiten de stad. Steeds meer vrije
tijd wordt door stedelingen buiten doorgebracht, ook in agrarische land
schappen. Verandering van deze landschappen in de richting van efficiënter
gebruik ervan door de agrariërs wordt door hen als verarming ervaren.
Het een welvaartsstijging in hot stedelijk milieu, en gegeven eon beperkte
- doelstelling -
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doelstelling van- du landbouw ten aanzien van do inkomensontwikkeling voor
de werkers daarin (gelijke tred houden), is or dus.kennelijk oen ongewenste
ontwikkeling aan de gang gebracht voor de samenleving.als geheel. Deze voor
do hand liggende conclusie op basis van slechts een globale schets van de
problematiek voor de landbouw 'zal natuurlijk geamendeerd moeten worden.
Dat kan gebeuren vanuit de ruimtelijke situatie 'waarin de landbouw in.
Nederland wordt uitgeoefend, n.1. in geheel verschillende landschappen
waarbij er zijn - men zie daarvoor de indeling van de

:: Twcedo

nota over do

ruimtelijke ordening in Nederland 1 ' 4)-die oen verdergaande modernisering
van de landbouw goed verdragen, de•landbouwgebieden van overwegend grote
I
schaal. Door een verdere verkenning van de kwaliteit en.positie van het
landbouwareaal in ons land-(het eigenlijk .onderwerp'van dit artikel) kan
nog beter aangegeven worden, waar.cn in hoeverre aan do dwangmatige ont
wikkeling in de landbouw toegegeven zou kunnen worden. Alvorens daartoe
over te gaan is hot nodig nog te stellen dat door do formulering van de
hiervoor gegeven conclusie ook de doelstelling voor de landbouw in het ge
ding gebracht is. Terecht, want waar gaat het nu om en in welke volgorde
van belangrijkheid bij een beleid gericht op handhaving van landbouw in de
toekomst in dit land, om produktie van goederen voor de export ,in verband
mot een maximale bijdrage aan onze nationale economie, om oen goedkoop
voedselpakket, om beheer van het landschap, of alleen om de verzekering
'van wclvaa„rt en welzijn voor de in deze bedrijfstak workzamen? Het land
bouwbeleid moet ontmythologiseerd worden door objectivering van de daden-,
drang van de overheid en het landbouwbedrijfsloven. Toch kan dat pas good
gebeuren wanneer duidelijk is naar welke maatschappij 'wij op weg willen»'
Nu het andere element uit de conclusie, de motor voor do dwangmatige ont
wikkeling in de landbouw, n.1. de economische groei met als gevolg'de con
stante stijging van do welvaart ter discussie is geraakt - omdat ons"steeds
duidelijker wordt gemaakt dat wegens de aanspraken op hot milieu daarvoor,
hier sprake is van oen schijnbare welvaartsstijging -, ontstaat er wellicht
wat houvast voor zicht op de wenselijke maatschappijvorm van morgen. Hoe
verleidelijk ook, verdergaande bespiegelingen hieromtrent vallen toch wel
?

ver buiten het kader van dit artikel. Uisschien dat in de toegezegde aan
vullende nota op de

:! Twcede

nota over de ruimtelijke ordening in Noderland : '

5) een eerste aanzet zal worden gegeven.
Het pleidooi voor een nationaal landbouwplan uit paragraaf 1 moge met
het voorafgaande vorder onderbouwd zijn. Het is te hopen dat een eventuele
opmaalt op korte termijn niet 'gehandicapt zal zijn door het ontbreken van
zoor duidelijke doelstellingen voor- do ontwikkeling van do maatschappij
als geheel;- het zal er in de Nederlandse situatie immers vooral om gaan dat
-- in -
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in een nationaal landbouwplan /bepaald, wordt de wijze waarop en de mate
waarin dienstverlening van de landbouw aan de stedelijke samenleving zal
plaatsvinden.
3. Het agrarisch areaal; kwantitatief
a. tendenties: Cijfers betreffende de oppervlakte cultuurgrond zijn hot
meest sprekend indien ze geplaatst worden naast die met betrekking tot
do andere hoofdgroepen van bodemgebruiksvormen in Nederland, en boven
dien over een reeks van jaren worden gegeven. In tabel 1 is dat gedaan
voor de periode i960 - 1969°
Tabel 1. Bodemgcbruik in Nederland (exclusief IJsselmeerpolders)
'

I960

1961

1962

1963

.

1966

1967

'1968

1969

2953

3045

3125

3199

25047 . 24938 •24857

24784

'24713

1965.

1964

'

x 10C) ha
2442

2510

2589

2668

2755

25399

25342

25273

25205

25122

Bossen

2907

2905

2903

29OO

2898

2895

2895

2891

2891

2889

Woeste gronden

1629

1621

1613

1605

1603

1597

1593 •

1586

1573

1572

Wateren

2621

2620

2620 " 2620

2620

2618

2619

2619

2625

2625

34998

34998

34998

34998

34998

34998

34998

34998

34998

349 9 £

7,0

7,2

7,4

7,6

7,9

8,1

8,4

8,7.

8,9

9,1

72,5 • 72,3

• 72,2

72,0

71,7

71,5

71,2

71,0

70,8

70,é

Bebouwde oppervlakte
Cultuurgronden

Totaal gemeentelijk
ingedeeld gebied

1

Bebouwde oppervlakte
Cultuurgronden

2841

'

Bossen

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,2

Woeste gronden

4,7

4,7

4,'6

4,6

, 4,6

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

V/at oren

7,5

7,5

7,5

7,5

7'5

7,5

7,5

7,5

V5

7,5

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

* De totale.oppervlakte van Nederland is thans 4*084.000 ha; 425-400 ha is niet gemeente
lijk ingedeeld (de Waddenzee, de Dollard en een gedeelte van het IJsselmcer)
In figuur 1 zijn die wijzigingen in het bodemgcbruik gedurende d<.
I

jaren '60 nog eens in schemavorm aangegeven. Op het "oude land", dus
Nederland zonder do IJsselmeerpolders, is de oppervlakte de laatste
10 jaar met gemiddeld 6860 ha afgenomen. Nemen we de IJsselmeerpolder:
wel in onze beschouwingen mee, dan is het verlies aan cultuurgrond in
Nederland totaal slechts gemiddeld '411Ó ha por jaar in die aangenomen
>
periode geweest. Interessant is ook de verdeling van het verlies aan
- cultuurgrond •

cultuurgrond, over ons land. In tabel 2 wordt daarvan ccn globaal over
zicht gegeven.
Tabel 2. Af- en toename percentages i960 - 1969
cultuurgrond

bos

36

bebouwde
oppervlakte

water

in $

J'

Nederland totaal

woeste grond

-2.7(-1.6)

-0.6(+0.6)

—3.5(—19.6)

0.0

+31.0(+31.2).

Groningen, Friesland,
Drenthe ;

-

1.2

-

0.3

-

5.3

0.0

+ 3O.O

Overijssel, Gelderland;

-

2.1

-

0.5

r

2.9

+ 2.0

+ 29.O

Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht;

- "5.1

-

1.7

-

1.4

+ 0.1

+ 31.0

Zeeland;

-

1.2

+

13.3

-

2.8

- 0.5

+ 27.2

Noord-Brabant, Limburg;

-

3.4

-

.0.6

-

7.7-

+ 1.4 .

+ 37-8

Noordoostpolder,
Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland

+ 49.O

- 2.0

+ 41.5

+ 1.13.8

- 85.8

.

do tussen haakjes geplaatste percentage-eijfers zijn' incl. de IJssclmeerpoldcrs
Het hier geproduceerde cijfermateriaal is gebaseerd op gegevens
van de "statistiek bodemgebruik", welke bijgehouden wordt door het
C.B.3. Gegevens inzake de oppervlakte cultuurgrond kunnen ook nog.op
een andere manier verkregen worden, n.1. uit de jaarlijkse Landbouw
tellingen. In tabel 3 zijn de data uit beide bronnen naast elkaar weer
gegeven.

'

Tabel 3. Oppervlakte cultuurgrond volgens de "statistiek bodemgebruik" en de Landbouw
tellingen Nederland (zonder IJssclmeerpoldcrs)
Statistiek bodem
gebruik
(x 100 ha)

1960
1961
1962
1963.
1964
1965
1966
1967
1968
.1969

25.399
25.342
25.274
25.205
25.122'
25.047
24.940
24.957 '
24.788 •
24.713 .

'
*

Landbouw
tellingen 1
("x 100 ha)

Percentago cultuurgrond
vlg. Landbouwtellingen
t.o.v.- statistiek bodem
gebruik

22.639
22.656
22.578
22.428
22.271
22.032
21.880
21.746
21.634
21.498

89,-1
89,4
89,3
89,0
88,7
88,0
87,7
87,5
87,3
87,0

_

_ __ _

1 De cijfers uit do Landbouwtellingen zijn gerelateerd aan die van hot bodemgebruik op
1 januari van het volgend jaar (Landbouwtelling mei/juni 1968 -'bodemgebruik
1 januari 19^9)
-Kot - '

Het verschil tussen beide opgaven kan voor ongeveer 3/4 verklaar
worden door het feit dat bij de Landbouwtellingen, erven, kavelsloten
beplantingen op kavclgrenzen e.d. en tuinen voor eigen gebruik niet a
cultuurgrond opgegeven worden, terwijl in de statistiek bodemgebruik
deze oppervlakten wel daartoe gerekend zijn. Dat betekent dat het be
grip cultuurgrond van de Landbouwtellingen beter aanslüit bij het be
grip produktiegrond 6).
Binnen de oppervlakte cultuurgrond kunnen nog de 3 volgende groe
pen worden onderscheiden:
a. gronden in gebruik voor akkerbouw
b. gronden in gebruik voor weidebouw (blijvend grasland)
c. gronden in gebruik voor tuinbouw.
Aan het einde van do jaren '60 was de verdeling: akkerbouw bijna 33»5
weidebouw ruim 61$ en tuinbouw bijna 5»5'% van de totale oppervlakte '
cultuurgrond. Analyse van de veranderingen in de beschouwde periode i.
de onderlinge verhoudingen tussen deze categorieën geeft, met een rog
nale uitsplitsing een beeld dat in tabel 4 is weergegeven.
Tabel 4« Veranderingen binnen de opp. cultuurgrond (+ = toename, - = afname, o = gelijkblijvend
A b s o l u u t
akkerbouw

weidebouw

R e l a t i e f
tuinbouw

akkerbouw

weidebouw

tuinbouw

Nederland
Groningen, Fries
land, Drenthe
Overijssel, Gel
derland
Noord-Holland,
Zuid-Holland,
Utrecht

o

o

Zeeland

o

+

Noord-Brabant,
Limburg

Het meest opvallende is dat in Nederland de akkerbouw, mot uitzon
dering in Zeeland overal afneemt. De oppervlakte akkerbouwgewassen
krimpt per jaar met zo'n 10.000 à 13.000 ha in.
b. prognoses: Op basis van de cijfers over de toeneming van het niet-agr,
risch grondgebruik in Nederland gedurende de periode 1950 - 19^8 is
door extrapolatie bepaald hoe groot de toeneming van dit grondgebruik
in de jaren '70 zou kunnen zijn. Dat .is ruim 100.000 ha, ofwel gemid
deld ,10.000 ha por jaar. Dit is een z.g.

!,vorrassingsvrijc:'

prognosoo

- Verschillende •

Verschillende andere prognoses komen hoger uit, n.1. 140.000 â
160.000 ha 7). Dat een wat snellere toeneming van het niet-agrarisch
grondgebruik, gezien de te verwachten ontwikkeling van het civiel
grondgebruik per inwoner in stedelijke' gebieden (van 240

in 1960,

naar 300 m2 in 1980 en misschien 400 of 500 nP- in 2000?) zich in de
komende jaren zal voordoen, mag wel worden aangenomen. Son zeer sterke
stijging (een werkelijke mutatie in de'trend) zou zich kunnen manifes
teren door een wijziging van het landbouwbeleid waardoor minder goede
gronden uit.de cultuur worden genomen. In het plan-Mansholt komt zulk
een richtlijn voor. Zoals bekend is dit plan, ook in de later sterk
gewijzigde vorm (in het mini-plan Ilansholt is het uit de cultuur nemen
van grond voorlopig buiten beschouwing gelaten) nog niet aanvaard, maar
•heeft het psychologisch toch zo'n effect gehad, dat.waar er mogelijk
heden waren in ons land, b.v. in sommige ruilverkavelingsblokken
slechte grond werd afgestoten 8). Liet het effect van een landbouwbeleid
dat gericht is op de ontwikkeling van zeer goede gronden in gebruik bij
ontwikkelingsvatbarc bedrijven, en het prijsgeven van landbouwgronden
die met beperkte Tpodemkundige mogelijkheden in gebruik zijn in een
streek mot bedrijnen van potentiële wijkers, zal toch zeker in de
komende jaren rekening gehouden moeten worden. Misschien zullen de
laatste' gronden (nog tijdelijk) in beperkt agrarisch gebruik blijven,
of zo gehanteerd worden (b.v. op hobby-farms) dat zo niet meer als
produktiegronden aangemerkt mogen worden. Het effect van het in doze
zin gewijzigd beleid schatten wc op 60.000 ha in de jaren '70, dus
extra uit do cultuur. In figuur 2 is het resultaat van bovenstaande be
schouwingen weergegeven.Tenslotte moet nog de winst van de landaanwinningswerken in de
jaren '70 worden bijgeschreven. Deze kan geschat worden op + 25.000 ha..
Het betekent dat de oppervlakte cultuurgrond op basis van alle hiervoor
aangegeven aannamen, aan het begin van do jaren '80 met + 170.000 ha
verminderd zal zijn 9)*
Het agrarisch areaal; kwalitatief
Heden: Wat is het agrarisch areaal in Nederland waard? Het is niet de be
doeling om deze vraag hier zo te beantwoorden dat volstaan wordt met het

•

aangeven van (finale) geldsbedragen. Het is vooralsnog academisch om de
waarde van ons gehele agrarisch areaal objectief te gaan vergelijken met
dat van andere Suropese landen, b.v. in verband mot een politiek om slecht
daar landbouw uit te oefenen waar deze, allo omstandigheden in aanmerking
genomen, het best kan blijven plaatsvinden. Binnen Nederland komt die
- vraagstelling -

- 10 vraagstelling echter wel] binnen-het vizier. Dit heeft als achtergrond de
ruimtelijke ontwikkeling in ons land waardoor, zoals in paragraaf 3 werd
aangegeven, oen steeds grotere aanspraak voor de verwezenlijking van nictagrarische doeleinden vrijwel geheel alleen op het agrarisch areaal wordt
gedaan. ISij een doelenhiërarchie voor de landbouw waarin voorop staat dat
bij do voortbrenging van Produkten de verhouding kosten-baten zo gunstig
mogelijk en de bijdrage van de landbouw aan hot nationaal produkt zo groot
mogelijk moet zijn, is het dan van belang te weten wat de relatieve waarde

•

van de verschillende landbouwgebieden in Nederland ten opzichte van elkaar
is. Dat inzicht kan ontstaan door een kwaliteitskartcring over het gehele
land uit te voeren. Daaraan is tot nu toe nog betrekkelijk weinig gedaan.
Om verschillende redenen: vanuit-de

:: landbouw ::

zelf wordt er nog steeds de

voorkeur aan gegeven in het beleid om de verdeling van de beschikbare ruimte
als sterke pressure-group te functioneren en de bewijslast voor de noodzaak
van bestemmingsverandoringen bij de : 'tegenpartij :! te laten; en vanuit de
ruimtelijke ordening hoeft de ervaring dat het landbouwareaal reserveruimte
is onvoldoende prikkelend tot actie gewerkt. Dat een opmerking,

:! planologen

hebben misschien iets tegen de 'landbouw omdat die de grond al in gebruik had
genomen voordat de planologen er een agrarische bestemming aan konden geven
(Bloemers) : ' 10)

in deze tijd nog gemaakt wordt, is in dit verband toch

wel veelzeggend.
Een overzicht van wat tot nu toe ondernomen is (en wordt) in de sfeer
van kartcringen naar een landbouwkundige kwalificatie kan kort gehouden wor
den omdat het slechts een beperkt aantal betreft. Voor een goed begrip van
de verschillende aanpakken zijn uitvoerige uiteenzettingen echter wel nood
zakelijk, maar dat is op deze plaats onmogelijk. Volstaan wordt mot een be
perkte aanduiding van de toegepaste methoden, waar mogelijk wordt verwezen
naar bronnenmateriaal, terwijl met behulp van enkele figuren getracht zal
worden bereikte resultaten zo goed mogelijk te illustreren.
De betekenis van een areaal landbouwgrond wordt bepaald door de bodemkundige eigenschappen van de daar voorkomende gronden, de aanwezige cultuur
technische uitrusting van het blok -en een aantal sociaal—economische factoren
die in het bijzonder gelden voor, en mede bepaald worden door de samenstel
ling en eigenschappen van de groep mensen die binnen het beschouwde gebied
in en voor de landbouw werkzaam zijn. Het is bijzonder moeilijk al deze fac
toren op één noemer te brengen. Vandaar de neiging om met een

:, nict--gcheel--

integrale : ' benadering toch zover mogelijk te komen. Drie voorbeelden:
a. 11) de Stichting voor Bodemkartering te '••ageningen hooft in 1967 do

:; zocr

globale bodemgeschilctheidskaart voor akkerbouw en weidebouw : ', schaal
1 : 200.000 gepubliceerd. Op veel grotere schalen (1 : 50.000 tot
- . 1

: 1 0 .000 -

- 11 1 : 10.000) zijn sindsdien voor con groot aantal gebieden in Nederland
geschikthoidskaarten voor akker-, weide- en tuinbouw-vervaardigd. Het be
oordelingssysteem is gebaseerd op de gebruiksmogelijkheden van een grond,
bepaald aan de hand van d'o aanwezige bodemkundige en uitxvendigc beperkin
gen. In figuur 3, ccn deel van het Middon--Randstadgebied, is te zien
(vglo do legenda) dat dc groepering van gronden in klassen bepaald wordt
door de het' aantal, aard en ernst van die beperkingen.
Behalve de actuele geschiktheid voor een bepaalde vorm van agrarisch bodemgebruik kan ook de potentiële geschiktheid verkend worden. Om,gronden b.v.
geschikt te maken voor intensieve weidebouw kannen een aantal verbeteringsmaatrcgclen zoals bezanden, diepploegen en diepere ontwatering getroffen
worden? de verschillen in de daaraan verbonden kosten voor de verschillende
bodemtypen en situaties kunnen, weer na een indeling in klassen in kaart
gebracht worden en levert dan een z.g. investeringskaart op. Voor kennis
omtrent de benodigde-verboteringsmaatrogolen kan in verschillende delen
van het land gedeeltelijk ook al'gebruik gemaakt worden van gegevens van
de

'

b. 12) Cultuurtechnische inventarisatie Nederland. Deze vorm van inventari
satie is ontwikkeld door het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuis
houding te Wageningen en in 1967 mot behulp van het toenmalig-rekencentrum
van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij operationeel gemaakt. Het
deze inventarisatie wordt beoogd de huidige structuur en het gebruik van
agrarische gebieden te beschrijven door opname van gegevens betreffende de
verkavelings-- en ontsluitingssituatic en een aantal sociaal-econoiniuche .
factoren zoals aantal en gemiddelde leeftijd bedrijfshoofden, generatiesdruk, eigendom-pacht-verhouding, bedrijfstype- en grootteverdeling o.d.
Op basis van de geïnventariseerde gegevens worden enkele kaarten gemaakt î
een overzichtskaart van een blok met de dorpsbehorens daarin, een gebrui
kers-, boerderijen-, bedrijfskavel-, afstanden-, ontsluitings- en hcllingenkaart. Het moet^mogelijk zijn, door samenvatting (na systematische we
ging) van de verschillende elementen en globalisering (van bedrijfskavel
naar landbouwgebied) van do verkregen, zeer gedetailleerde informatie::: uit
deze inventarisatie één kaart te maken voor een gebied.dat in zijn onder
delen geklassificeerd is naar mate van achterstand in (ccn groot aantal
in- en externe) produktie-omstandigheden voor een bepaalde vorm van moderne
agrarische bedrijvigheid. Het lijkt er bovendien op dat zulk een kaart
goed gecombineerd zou kunnen worden met de bodemgeschiktheidskaart voor
dezelfde vorm van agrarisch gebruik. Wat opgeleverd wordt zal dan roods ..en
vergaande kartering naar de kwaliteit van een landbouwgebied inhouden: het
geen betekent, dat deze mogelijke "vertaling" van basisgegevens voor de
- landinrichting -

!
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landinrichting (planning voor de uitvoering van vorbctcringsmaätregelon
voor het huidige gebruik in een gegeven bodemkundige situatie) in agra
rische gebieden daardoor dienstbaar gemaakt is aan de ruimtelijke ordening
voor deze .gebieden, waarbij alle aspecten van toekomstig wenselijk bodemgebruik op verschillende abstractieniveaus (nationaal ruimtelijk beleid,
streekplan, structuurplan, bestemmingsplan) in ogenschouw genomen moeten
worden.
Uit het voorafgaande bleek dat de hierbodoelde planologische vertaling nog
geprobeerd moet worden: overleg daarover is evenwel gaande, '.'el kan reeds
verwezen worden naar een concrete toepassing van het beoogde resultaat,
dat overigens op een andere wijze geproduceerd werd. Bedoeld wordt do
methode van de
c. 13) Provinciale Landbouwkundige Dienst van Gelderland, voor het eerst toe
gepast ten behoeve van het (ontwerp-.)streekplan Veluwe. Uitgaande van de
constatering dat de agrarische bedrijven de belangrijkste maatstaf vormen
voor.de waarde van een landbouwgebied, werd getracht de potentiële be
staansmogelijkheden voor elk bedrijf aan te geven. Daartoe moest geïnven-,
tariseerd worden de omvang én het gebruik van de oppervlakte landbouwgrond
per bedrijf (ook do veebezetting e.d.) en de soort en omvang van de vcredelingssector. Orn alles tot édn bedrijfseconomische noemer te kunnen her
leiden werd gebruik ge-iaakt van normen voor het arbeidsinkomen van de
onderscheiden produktieri'chtingen. Sen indeling in 3 waarderingsklassen
werd gemaakt (gemiddeld, hoger en lager dan het gemiddelde arbeidsinko
men), en alle landbouwbedrijven in oen gebied'Iconden toen gecodeerd wor
den. In figuur 4 is dit in hét linkerkaartje weergegeven. Bij het opmaken
van een' gemeentelijk bestemmingsplan kan dezo kaart een belangrijke rol spelen.
Voor de keuze van richtlijnen voor wenselijke bcstcmmingsverandcringcn in
een groot gebied is het nodig de weergave van de gegevens op de kaart wat
te schematiseren. In de rechtse kaart in figuur 4 is dit gedaan en deze
kaart kan goed gebruikt worden voor streekplanwerlc. De toegepaste methode
is nog verder te verfijnen; 1 bij de voorbereiding van het streekplan KiddenGelderland wordt b.v. do bedrijfsomvang afgemeten in standaardbedrijfseenheden (afhankelijkheid prijs produkten minder groot) en is de klasseindeling scherper.
Toch moet gesteld worden dat do waarde van landbouwgebieden nog door
meerdere dan.de hiervoor genoemde factoren wordt bepaald. Vooral ook genoemd
moeten worden de in dit verband gemiddelde kwaliteit van de ondernemers en
hot agrarisch voorzieningenniveau of de centrum-functie (aanwezigheid en
kwaliteit scholen, voorlichting, banken, loonwerkers, vorwerkende bedrijven
enz.) in een landbouwgebied. De invloed van zulke factoren is echter moeilijk
'
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- 13 to concretiseren. Hen schatting ervan zou gemaakt kunnen worden door plaatse
lijke deskundigen (assistenten van de voorlichtingsdiensten b.v.), indien rnen
toch graag, desnoods dan maar met een subjectief waarderingscijfer zou willen
werken.
Het dc laatste opmerking is' geïntroduceerd een methode die eventueel voor
het geheel van factoren die bij een landbouwkundige kwalificatie een rol spe
len, vooralsnog zou kunnen worden toegepast. Voorlopig, tot het moment dat
wetenschappelijk verantwoord alle genoemde groepen van factoren in hun onder
linge waardeverhoudingen vastgesteld kunnen worden (verantwoorde weging door
toekenning van gewichten). Tot wat voor resultaat toepassing van een derge
lijke

:, voorlopige"

methode kan leiden is te zien in figuur 5t

ecn

eigen poging

uitgevoerd op de Rijksplanologische Dienst. Het ging er ons om in do onder
linge vergelijking van de conditie van do landbouw in do beschouwde gebieden
met slechts dón indicatie te volstaan. Daartoe werden de relevante factoren
ingedeeld in 4 groepen;
- variabelen van natuurlijke aard zoals hot klimaat, do bodemgesteldheid, de
• bodemgeschiktheid;
- variabelen vàn technische aard zoals de waterbeheersing, dc ontsluiting
1

dc parcellering, de kavolafstand;

- variabelen van economische aard zoals het produktie- en afzotpatroon, dc
bedrijfsgroottestructuur, de arbeidsbezetting, dc rentabiliteit;
- variabelen van sociale aard zoals de gezinsstructuur, do houding ten op
zichte van hot bedrijf, de houding ten aanzien van de samenleving.
Kot behulp van alle beschikbare gegevens en persoonlijke inzicht en konnis

•

van de gebieden zijn deze variabelen per groep mot de cijfers 1, 2 en 3 alsvolgt gewaardeerd:
1. boter dan de gemiddelde structuur.in vergelijkbare gebieden;
2. overeenkomstig de gemiddelde structuur in vergelijkbare gebieden;
3. slechter dan de gemiddelde structuur in vergelijkbare gebieden.
Teneinde oen oordeel over een gebied als geheel te leunnon geven, en tevens
iets te zoggen over de te verwachten ontwikkeling van de agrarische structuur
in dc naaste toekomst in verband mot in voorbereiding of uitvoering zijnde
structuurverboterendo maatregelen, is nog do volgende gradatie in dit eind
oordeel aangebracht :
1-2: nu nog gunstig afstekend bij, maar dalend tot de gemiddelde struc
tuur in vergelijkbare gebieden;
2-3: nu nog overeenkomstig, maar dalend tot ongunstiger dan do gemiddelde
structuur in vergelijkbare gebieden.
Doze methode word toegepast ten behoeve van een rapport over bufferzones dat
binnenkort door do R.P.D. gepubliceerd zal worden 14)» Vooruitlopend op oen
- groot -
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groot onderzoek nao„r do ^toekomst van het Midden-Randstadgebied werd ook een
doel van dit gebied op doze wijze gekarteerd (zie fig. 5)°
Het is dus niet mogelijk een compleet beeld van de huidige kwaliteit
van de onderscheiden agrarische gebieden in Nederland te presenteren. Het
hetgeen in deze paragraaf werd verslagen, moge echter wel-duidelijk gemaajkt
zijn dat, zelfs langs verschillende wegen, toch op redelijk verantwoorde
xvijze, op basis van de in ruime mate aanwezige relevante gegevens en het
naar dit onderwerp toegegroeide inzicht, het mogelijk geacht moet worden-om
op betrekkelijk korte termijn een overall idee te geven van de tegenwoordige
kwaliteit van het agrarisch areaal in dit land.
Toekomst ; Wat kan er nu desondanks (geen landelijke landbouwkundige kwali
ficatie van het areaal anno 1972) toch opgemerkt worden over de toekomst
waarde van ons agrarisch areaal? Zonder de doelstelling .van het landbouwbe
leid expliciet in het geding te brengen is er geen navolgbaar antwoord op
deze vraag te geven. Het 2 mogelijkheden moeten we rekening houden:
1o het landbouwbeleid wordt in de toekomst slechts in zoverre aangepast
dat steeds primair aan de doelstelling, paritaire inkomensverwerving voor
de in de. landbouw-werkzamen, alleen bereikt in het eigen bedrijf, blijvend
wordt voldaan. De meest waarschijnlijke gevolgen daarvan zullen oia. zijn,
dat: a. de zandgebieden in een relatief nog gunstiger positie ton opzichte
van de veen- en kleigebieden zullen komen te verkeren omdat daar hoge vee
bezettingen per ha mogelijk zijn;
b. de gebieden met een ongunstige bedrijfsgroottestructuur en een lage
grondmobilitcit het in toenemende mate moeilijk zullen krijgen ten opzichte
van de landbouwgebieden met een, in doze opzichten gunstiger uitgangspositie;
c. per 10 jaar zal een half miljoen ha landbouwgrond, gelegen in de nu
als goed aan te merken landbouwgebieden door uitvoering van diverse soorten
verkavelingsplannen verder verbeterd worden. De afstand tussen goede en
slechte landbouwgebieden zal daardoor vergroot worden;
d. in samenhang met het onder b. en c. gestelde kan berekend worden dat
+

1 0fo van do huidige oppervlakte cultuurgrond uit bodemkundig oogpunt .en

door bestaande slechte externe produktic-omstandigheden in de komende jaren
voor optimaal agrarisch gebruik zal worden afgeschreven 15);
2. er wordt een gedifferentieerd landbouwbeleid gevoerd, passend in een
voor de toekomst vân Nederland uitgestippelde ruimtelijke ordeningspolitiek;
in de doelstelling voor het landbouwbeleid staat dan voorop het zo goed
mogelijk laten functioneren van agrarische ruimten in de totale, meest ge
wenste ruimtelijke structuur van ons land. Ret opvallende gevolg van zulk
een beleidsopstelling zal zijn dat er geen

:, moeilijke"

landbouwgebieden
- worden -

- 15 worden afgeschreven. In het planologisch beleid wordt de maatschappelijke
positie van deze gebieden bepaald en door het landbouwbeleid wordt handhaving
daarvan gegarandeerd.
Het weinig woorden kan duidelijk gemaakt worden wat hier bedoeld wordt.
Gebieden als Waterland, in Noordwest-Overijssel, in Twente, op het Drents
plateau, in de Kernpen en in delen van Zuid-Limburg bijvoorbeeld zijn voor
namelijk in agrarisch gebruik; maar het agrarisch bedrijf wordt opgevoerd in
een landschappelijk fraaie en dikwijls ook natuurwetenschappelijk en cultuur
historisch nog interessante omgeving. Hierdoor zijn deze gebieden ook in
trek voor de recreatie. Bij integrale verbetering van de agrarisch-infrastructurele uitrusting ervan zal er veel verloren gaan dat nu, en straks nog
meer, de gemiddelde Nederlander aanspreekt. Verbeteringsmaatregelen voor de
landbouw nalaten, leert de ervaring, is echter geen oplossing, want dan
dreigt verval van het landschap en kwaliteitsverlies van het natuurlijk
milieu. Een andersoortige aanpak is dus nodig; ddn waarvan het essentiële
kenmerk zal moeten zijn, om het eens populair te stellen, dat de kool en' de
geit wel gespaard worden. In deze gebieden zullen in de toekomst agrariërs
werken.die niet meer op hun bedrijf met de race naar hogere arbeidsproducti
viteit mee hoeven te doen. Of hun contra-prestatie gewaardeerd zal worden
in negatieve pacht, in inkomenstoeslagen of anderszins is een kwestie van
nader overleg. Wel zal getracht moeten worden om de bedrijven toch zo goed
mogelijk te laten functioneren waarvoor men beperkte, geheel aan de plaatse
lijke situatie en de bedoelingen voor het totale gebied in kwestie (planolo
gische status), aangepaste ruilverkavelingen (landinrichtingsprojecten) zal
moeten laten uitvoeren. Hct^ is beslist geen frase, en daarom zo verheugend
dat geconstateerd mag worden dat de hier aangesneden ingewikkelde problema
tiek de aandacht heeft van de betreffende beleidvoerende overheidsinstanties.
Officiële mededelingen over vervanging van de Ruilverkavelingswet 1954 door
een Landinrichtingswet vormen hiervoor wel een opvallend bewijs 16). Bij de,
binnenkort aan te vangen voorbereiding van deze nieuwe, wet zal de wenselijk
heid van een gedifferentieerde aanpak van het landelijk gebied zeker het
centrale uitgangspunt zijn. Dan hoeft het ook geen betoog meer dat van de 2
genoemde mogelijkheden voor toekomstig landbouwbeleid de laatste variant op
den duur de meest waarschijnlijke zal zijn.
5. Besluit
Bij de "behandeling van de kwaliteit van het agrarisch areaal

is de

invloed van dó- verstedelijking hierop bijna geheel buiten beschouwing
gebleven. Dat

is \y3wust gedaan. Aan die invloed is in de "Tweede nota

over de ruimtelijke ordening in Nederland" alle aandacht geschonken.
De indeling van landbouwgeVieden, in bufferzones, centrale open ruimte,
- gemengd -

- 16 gcmongd agrarisch-rccroatiovo gcbiodon on landbouwgebieden, van overwegend
grote schaal is er op gebaseerd; in do gegeven volgorde vallen de gebieden
in toenemende mate buiten de directe invloedsfeer van do stad en do recrea
tie 17)» Maast deze benadering, waarbij de nadruk valt^op de dienende functie
van het landelijke" ten opzichte van het stedelijke gebied', en do landelijke
ruimte vooral beschouwd wordt als vormgevend element in do stedelijke struc
tuur -,van het gehele land, dient voor een verantwoorde synthesevorming (voorwaardetvoor ruimtelijke ordening) een benadering vanuit het landelijk gebied
zelf gesteld te worden. Voor een dergelijke benadering vanuit het facet
•!

landbouw is in dit artikel aandacht gevraagd. Het' is zeker mogelijk, zo
bleek, dat voldoende gedifferonticerd do waardering van de landbouw voor het
eigen uitgestrekte territoir wordt uitgesproken. Voor een nationaal landbouwplan wordt ermee de basis gelegd, die daarna pas verbroed zal moeten
worden in een proces van confrontatie en coördinatie van uitkomsten die op
grond van andere benaderingsv;ijzen van het landelijk gebied, n.1. vanuit do
recreatie, het -landschap, hot natuurlijk milieu en de bewoning tot stand
körnen. De toekomst van het agrarisch areaal is zo gesteld, ook in belangrijke
mate afhankelijk van de deskundigheid en de"politieke"wil van degenen die in
dit proces gewikkeld zullen worden.
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Mqten
1» Voor «an oversioht van de oorspronkelijk« opzett S.L. Mansholt, "Landbouwstruotuurbeleid in de E.Ä.G.", Landbouwkundig Tijdschrift 81 (19^9) 208-213»
2. Allean in Groningen ia nog gaan provinciale nota in voorbereiding;
Priealand
i "De Friese landbouw; inventarisatie-ontwikkelingen 1971-1975"!
Drenthe
t HDe Landbouw in Drenthe";
Overijssel
r "De Landbouw in Overijssel - blik in het verleden - aioht op
de toekomst"; nota over de landbouwstruotuur in de IJsselmeerpolders";
Gelderland
t nog in concept;
Utreoht
: "De structuur van de land- en tuinbouw in de provincie Utrecht";
Noord-HollandI "Structuurnota over de land- en tuinbouw in Noord-Holland";
Zuid-Holland < "Land- en Tuinbouw in Zuid-Holland, plaatsbepaling, ontwikke
ling en perspeotief";
Zeeland
i "Landbouw in Stroomversnelling, structuurnota over de Zeeuwse
landbouw";
Noord-Brabant: "4 x 3, 1970 (schaalvergroting, specialisatie, samenwerking,
sanering)";
Limburg
: "Struotuurnota over de Limburgse land- en tuinbouw".
Al deze nota's zijn gemaakt en verkrijgbaar bij de Provinciale Raden voor de
bedrijfsontwikkeling.
3. Onder de kop "Landbouw heeft teohniek niet kunnen bijhouden", een artikel van
Rimmer Huider in "Trouw" van 15 januari 1972, naar aanleiding van de opening
van de landbouwwerktuigen-tentoonstelling in de RAI.
4» "Tweede nota over de ruimtelijke ordening in Nederland", Den Haag 19^6» Hoofd
stuk V, par. 7»
5. Minister Udink in de Tweede Kamer: "Ik meen dat er geen aanleiding voor is om
een derde nota over de ruimtelijke ordening uit te brengen, maar ik meen wel
dat er alle aanleiding voor is om een aanvullende nota over de ruimtelijke
ordening in ons land voor te bereiden. Ik heb daarmee reeds doen aanvangen
en ik verwacht deze in de helft van het volgend jaar aan deze Kamer te kunnen
voorleggen". (Handelingen, vergadering 27 oktober 1971)«
6. Uitvoeriger beschouwingen hierovert P.C. Prillevitz, "Veranderend bodamgebruik",
Landbouwkundig Tijdsohrift 83 (1971 ) 447-453«
7. In het Jaarverslag van de Nederlandse Vereniging voor Landaanwinning, "De Land
aanwinning in 1968" 100*000 ha en in de Memorie van Toeliohting op de begroting
van het Ministerie van Landbouw en Visserij voor het dienstjaar 1971 140.000 ha»
8. Voorbeelden» de ruilverkaveling "Sloohteren", "het Grootslag", "Hommerts-Opp«ahuizen" enz.

9. In mijn artikel "Gronden uit de cultuur", Landbouwkundig Tijdsohrift 81 (19^9)
blz. 311-319 wordt op de invloed van het aspect, afstoting van marginale land
bouwgronden in de berekening uitvoerig ingegaan.
10. In de "Boerderij" (39)» 30-6-1971, uitspraak van mr. H.W. Bloemers.
11. Over dit onderwerp heeft de Stiboka (Hageningen, Staringgebouw) en zijn mede
werkers veel gepublioeerd. In het Tijdsohrift voor Eoonomisohe en Sooiale Geo
grafie, sept./okt. 1970, heb ik onder de titel "Bodemkartering en Ruimtelijke
Ordening" een uitvoerige verwijzing naar hun methodiek voor de vervaardiging
van bodemgeschiktheidskaarten gepleegd. Bij de bodemgeschiktheidsklassifioatie
voor modern gemechaniseerde, intensieve weidebouwhoort nog de volgende toelioh
ting (op figuur 3)»
I Zeer goed tot goed geschikte gronden
Produktieve gronden met een hoge netto-grasproduktie. Nagenoeg géén beperkin
gen in verband met wateroverlast en draagkracht. In langdurende, droge perioden
Boms enige stilstand in de grasgroei, als gevolg van tekort aan gemakkelijk
besohikbaar vocht.
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Bodemkundige toeilohting (i)
Merendeels zijn het rivierklei-stroomruggronden (ooi- en poldervaaggronden), overwegend goed ontwaterde, diepe kleigronden met een gavel- tot
lichte kleibovengrond. Plaatselijk komen er afgegraven (uitgetichelde) klei
gronden in voor met een relatief dun klei- of mengeldek. Deze laatste hebben
veelal wat mindere diepe grondwaterstanden, met in natte perioden kans op
grondwaterstanden ondieper dan 40 om -mv.
II Matig goed gesohikte gronden
IIa Beperkingen i»v.m» tijdelijk voohttekort
Bij gemiddelde omstandigheden stevige graslandgronden met vrij hoge nettoproduktiej in natte perioden echter beperkingen in draagkracht bij intensief
berijden of beweiden. In droge seisoenen beperkingen door vochttekort.
Bodemkundige toelichting (lia)
Overwegend zeer zware kleigronden (poldervaaggronden), die verspreid in
dit gebied voorkomen, veelal op de overgang van stroomruggronden naar de komgronden. Voor het merendeel zijn het diepe kleigronden of kleigronden met een
zavel- of lichte kleiondergrond. In natte perioden kunnen in deze gronden
grondwaterstanden voorkomen ondieper dan 40 cm -mv., terwijl in aanhoudend
droge perioden deze dalen tot dieper dan 120 om -mv., plaatselijk zelfs be
langrijk dieper.
IIb Beperkingen i.v»m. de draagkracht
Produktieve graslandgronden, maar veelal met een minder gunstig rendement
dan die van klasse I en IIa* Toor een volledig gemechaniseerde, intensieve
weidebouw onvoldoende draagkrachtig. Goed geschikt voor een extensieve weidebouw, indien met overleg geweid en in natte perioden met een minimale berij
ding volstaan kan worden.
Bodemkundige toelichting (lib)
Evenals de gronden van klasse IIa zijn het zware tot zeer zware kleigron
den, plaatselijk klei-op-veengronden. Ze komen voor in vrij vlakke gebieden
tussen de stroomruggronden of op de overgang naar de veen- of klei-op-veengronden. Door hun relatief lage ligging, alsmede hun veelal dikke en slecht
doorlatende kleiondergrond, is de kans groot dat er in natte perioden grond
waterstanden voorkomen ondieper dem 40 cm -mv., zelfs niet zelden tot dicht
onder het maaiveld.
III Weinig geschikte gronden
Gronden met sterke beperkingen in verband met een te geringe draagkraoht•
Weliswaar gronden met een hoge bruto-grasproduktie, maar veelal met een laag
rendement.
Bodemkundige toeliohting (lil)
Deze klasse omvat zeer uiteenlopende gronden, van veengronden al dan niet
met een minerale eerdlaag en/of toemaakdek, tot klei-op-veengronden en klei
gronden. Ze hebben een grondwaterhuishouding waarbij, in natte perioden, de
grondwaterstanden regelmatig tot vlak onder het maaiveld komen. Dit laatste,
samen met de veelal humusrijke- of venige bovengrond heeft tot gevolg de
geringe draagkracht.
12. "Cultuurtechnische inventarisatie Nederland", C. Bijkerk, Th.J. Linthorst
en C. van Wijk, Tijdsohrift Kon. Ned. Heidemij 81, 7/8, 1970.
13» Toelichting op de toegepaste methode in het artikel van ir. H.P. de Bruin,
Landbouw en ruimtelijke ordening (i), Landbouwkundig Tijdschrift 81 (19^9)

-

3

14» Bufferaones, een onderzoek naar de betekenis van stedelijke randgebieden
R.P.D.-publikatie in oonoept gereed.
13» Zie noot nr. 9*
16. O.a. in de Memories van Toeliohting op de begrotingen van de Ministeries
van Landbouw en Visserij en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor het dienstjaar 1972.
17« Vgl. het artikel "Landbouw in een verstedelijkend Nederland" van P.C.
Prillevitz en K. de Groot in het Landbouwkundig Tijdschrift 80 (1968) 12-23.

Ttyp.i LM

De invloed van de landbouw op het natuurlijk milieu
S. ALGRA
Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen (IBS), Wageningen

Inleiding
Het natuurlijk milieu omvat in tegenstelling tot
het stedelijk milieu bodem, water en lucht in een
natuurlijke relatie met alle daarop of daarvan
levende organismen. De menselijke invloeden op
het natuurlijke milieu bestaan uit de volgende
activiteiten: (1) landbouw, bosbouw en visserij,
(2) industrie, (3) wonen, (4) verkeer, en (5) re
creatie.
Landbouw vormt samen met de natuurelementen
het belangrijke deel van het natuurlijk milieu. On
der natuurelementen kan men grotere eenheden
verstaan, zoals bossen, heidevelden en plassen,
maar ook kleinere, zoals houtwallen, bermen,
overhoeken en sloten. De natuurelementen bevat
ten veelal een grote rijkdom aan soorten en levens
gemeenschappen. Een storende invloed van buiten
zal nu op zo'n rijk milieu van geringere invloed
zijn, omdat deze invloed meestal slechts op een
beperkt aantal soorten werkt. Natuurelementen
met een grote differentiatie aan soorten en levens
gemeenschappen (hoog biologisch potentieel) heb
ben daardoor een grotere bufferende werking,
maar bij weinig soorten kan de invloed daardoor
desastreus zijn.
Landbouw vormt, als deel van het natuurlijk mi
lieu, samen met de natuurelementen een meer of
minder sterk verweven patroon waarin zij elkaar
wederzijds beïnvloeden. De invloed van de land
bouw is hierbij belangrijk en afhankelijk van :
1. de fijnheid van het patroon (variatie);
2. de kwetsbaarheid van de binnen het patroon
liggende natuurelementen ;
3. de bedrijfsvoering van de landbouw.
In het verleden heeft de landbouw door haar
kleinschaligheid (fijn patroon) en door het lokale
vervoer van mineralen, bijv. van de heide naar
de essen, vaak een verrijkende invloed op het
natuurlijk milieu gehad. Veel waardevolle land
schappen zijn juist door de landbouw ontstaan.
Ook in zijn huidige vorm draagt de landbouw in
bepaalde punten bij tot het instandhouden van de
natuurelementen, bijv. als fourage- en broedplaats
voor vogels en wild, maar door schaalvergroting
en een intensievere bedrijfsvoering wordt de druk
op de binnen het patroon liggende natuurelemen-

ten steeds groter. Dit leidt tot een vermindering
van het aantal soorten en levensgemeenschappen.
Behalve de invloed naar buiten is door de mo
derne bedrijfsvoering ook de soortendifferentiatie
binnen de landbouw (graslanden en akkeronkrui
den) sterk verminderd. Op de omvang van deze
nivellerende invloeden is reeds door verschillende
onderzoekers gewezen (Westhoff, 1956; Van Leeu
wen en Westhoff, 1961; Kluyver, 1961; Barkman,
1961; RIVON, 1964).
Het totale ruimtelijke aandeel van de landbouw
in het landelijke gebied is de laatste 10 jaar nau
welijks veranderd (tabel 1). De verliezen aan land
bouwgronden voor stadsuitbreidingen, wegenaan
leg e.d. konden in nieuwe polders voor een groot
deel gecompenseerd worden. Tegenover een ver
groting van het bosareaal staat echter een relatief
sterke achteruitgang aan 'woeste gronden'. Deze
achteruitgang gaat vooral ten koste van de klei
nere natuurelementen, zoals houtwallen en over
hoeken, die landschappelijk en natuurwetenschap
pelijk juist zo belangrijk zijn. Omdat de invloed
van de landbouw mede afhankelijk is van de
kwetsbaarheid van binnen het patroon liggende
natuurelementen is in fig. 5, kaart a, aangegeven
waar in Nederland de rijkste natuurlijke milieus
zijn.
In het hierna volgende gedeelte zal op de fac
toren uit de landbouw, die van invloed zijn op
het natuurlijk milieu, en op de gevolgen daarvan
voor dit milieu nader worden ingegaan. In het
laatste gedeelte zijn enkele opmerkingen over toe
komstig landbouw- en milieubeheer verwerkt.

Tabel 1 Grondgebruik in Nederland in procenten •)
(CBS, 1969)
Jaar
(1/1)

Cultuur
grond

Bos

Woeste
grond

Civiel
gebruik

1961
1963
1965
1967
1969

76,7
76,9
77,1
77,0
76,6

8,1
8,4
8,7
8,9
8,9

6,0
5,5
5,2
4.8
4,8

9,2
9,2
9,0
9,3
9,7

1
Opp. water breder dan 6 m en Oost- en Zuid-Flevo
land zijn uit de berekening gelaten.
2
Woeste grond inclusief riet en biezen.
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Fig. 1

Landbouw vormt met de natuurelementen een verweven patroon (foto Jan van de Kam)

Factoren uit de landbouw die van invloed zijn op
het natuurlijk milieu
Cult1111rtec/111ische werken
Deze werken bestaan voornamelijk uit: schaal
vergroting (patroonvergroting), ontsluiting, egali
seren van percelen en veranderingen van de water
regimes. In de ruilverkavelingen doen zich deze
invloeden het sterkst gelden. Vooral vroeger zijn
hierdoor veel waardevolle natuurelementen ver
loren gegaan (Agelerbroek, 1967).
Bij de huidige procedure van ruilverkavelen pro
beert men door het opstellen van een goed land
schapsplan de bestaande natuurelementen zoveel
mogelijk te sparen en zo mogelijk zelfs te ver
groten. Toch zijn ook nu de gevaren van ruil
verkavelen voor het natuurlijk milieu nog niet vol
doende ondervangen. Op grond van de ruilverka
velingswet mag slechts een zeer gering gedeelte
van de ingebrachte grond een andere dan land
bouwkundige bestemming krijgen. Bovendien con
centreert een groot deel van de in uitvoering of
voorbereiding zijnde blokken zich in de gebieden
met de rijkste en meest kwetsbare natuurlijke
milieus (fig. 5, kaart b). Volgens Prillevitz (1969a)

lag 43 °/o van de oppervlakte in stemming ge
brachte grond tussen 1957-1967 in de agrarisch
recreatieve gebieden ; deze gebieden komen vrij
aardig overeen met de in fig. 5, kaart a, aange
duide gebieden met belangrijke natuurlijke milieus.
Voor het structureel verbeteren van kwetsbare
landschappen zal men naar een geheel andere
wettelijke procedure moeten streven, want de hui
dige ruilverkavelingswet is hiervoor een te grof
instrument.
Biociden
Over de gevolgen van het gebruik van biociden
is de laatste jaren veel geschreven: 'Silent Spring'
(1962), 'Op leven en dood' (1964) en 'Zilveren
sluiers en verborgen gevaren' (1967). Hoewel veel
van deze literatuur sterk emotioneel geladen is,
geeft ze een goed overzicht van de gevaren die
verbonden zijn aan het gebruik van deze midde
len. Vooral als de middelen een hoge mate van
persistentie hebben en buiten het toepassingsge
bied komen, kunnen de gevolgen in de natuur
elementen ernstig zijn.
Enkele specifieke problemen voor ons land zijn:
a. Stapelmiddelen. Deze middelen worden in vetLa11dbo11wk1111dilf Tijdschrift 82-4
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weefsels opgeslagen en kunnen via de voedsel
ketens bij dieren die boven in de keten zitten,
zoals roofvogels, concentraties bereiken die dode
lijk zijn (Koeman en Van Genderen, 1965; Koe
man, 1969). Besemer (1969) toont aan hoe per
sistent deze middelen ook in de grond kunnen
zijn. Zo werd na een 13-jarige toepassing van
DDT nog 55 °/o van de totaal toegediende hoe
veelheid in de grond teruggevonden. De gechlo
reerde koolwaterstoffen zijn de belangrijkste ver
tegenwoordigers van deze groep.
b. Organische kwikverbindingen. Ook deze mid
delen hebben stapelende eigenschappen en kunnen
als zaaizaadontsmettingsmiddel nadelige invloed
hebben op onder meer de roofvogelstand. Ook bij
het ontsmetten van aardappelpootgoed wordt veel
van dit middel gebruik gemaakt. De ontsmettingsbaden worden hierbij direct op het open water
geloosd. Uit onderzoek in Zweden, waar via de
papierindustrie veel kwik in het milieu komt, zijn
de stapelende eigenschappen hiervan bij roofvis
sen duidelijk aangetoond (Smart, 1968).
c. Arsenieten. Bij het doodspuiten van aardappel
loof worden o.m. deze arsenicum bevattende mid
delen gebruikt. Op de lichtere gronden blijven ze
lange tijd in de grond actief.
(I. Toprol. Ter bestrijding van deze nieuwe 'krulziekte' bij aardappelen is de kans groot dat vooral
in ZW-Nederland vanaf deze zomer ook de con
sumptie-aardappelen geregeld met insekticiden be
spoten zullen worden. Aangezien het hier om aan
zienlijke oppervlakten gaat, zal de invloed daar
van op het natuurlijk milieu sterk toenemen.
e. Spuittechniek. Door een verbetering van de
spuittechniek zal geprobeerd moeten worden het
wegdriften van bestrijdingsmiddelen te voorko
men. Vooral herbiciden die buiten het toepassings
gebied terechtkomen, kunnen ernstige schade aan
de flora veroorzaken. Het is zeer de vraag of
toepassingen met vliegtuigen in veel van onze
landschappen wel verantwoord is.
/. Herbicidengebruik bij wegbermen en sloten.
Daar het hier toepassingen betreft in natuurele
menten buiten de directe sfeer van de landbouw,
kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Bij de wegbermen is het probleem ontstaan door
dat ze op economische gronden en ten gevolge
van verontreiniging door het verkeer niet meer
geschikt voor landbouwkundig gebruik zijn. Bij
veel beheersdiensten is men daarom op grote
schaal overgegaan op het gebruik van herbiciden.
Aan de vaak waardevolle bermvegetaties is hier
door ernstige schade toegebracht. Hieruit blijkt
hoe moeilijk het is niet meer landbouwkundig ge
bruikte gronden te beheren. Onderzoek naar
betere beheersmethoden is inmiddels op gang ge
komen.
Een andere toepassing is het gebruik van herbi
Landbouwkundig Tijdschrift 82—4

ciden in sloten. Door de betrekkelijk geringe kos
ten heeft het chemisch schoonmaken van sloten
de laatste jaren een grote vlucht genomen. Men
dient hierbij wel te bedenken dat het principe
van reinigen is, dat een teveel aan biomassa of
mineralen dat vervuiling veroorzaakt, uit het mi
lieu wordt gehaald. Bij het chemisch reinigen
wordt alleen de circulatie van de biomassa en de
mineralen stootsgewijs beïnvloed. Juist door deze
stootsgewijze beïnvloeding kan het systeem 'water'
ernstig worden verstoord. Overmatige algengroei
of zuurstofgebrek zijn vaak indirecte gevolgen van
deze toepassingen. Door de slootvegetaties meer
met groeiregulerende middelen te behandelen zou
men meer aan deze bezwaren tegemoet kunnen
komen. Een van de oorzaken van het toenemen
van de slootbegroeiïngen zal gezocht moeten wor
den in de mineraalverrijkende invloed van de
landbouw, zoals het instrooien, inwaaien en inspoelen van meststoffen.
Landbouw zonder biociden is niet meer denk
baar, maar door perfectionering van de middelen
en zeker door het meer op ecologische principes
beheren van de 'spuitobjecten' moet het mogelijk
zijn aan veel bezwaren tegemoet te komen.
Kunst m est st o ff en
De laatste jaren is de vraag actueel geworden in
hoeverre kunstmeststoffen uit de landbouw in de
natuurelementen terecht komen. Uit fig. 2 valt af
te leiden dat vooral het stikstofgebruik de laatste
jaren sterk is toegenomen, terwijl het fosfaatge-
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bruik vrijwel constant bleef. Kali speelt in de beinvloeding van het milieu geen rol van betekenis
(Vollenweider, 1968) en is daarom uit de grafiek
gelaten. Dat het stikstofgebruik in Nederland ver
boven de andere landen in Europa ligt, bewijst
fig. 3 (Van der Molen, 1966).
Over de regionale verschillen van de stikstofbe
mesting in Nederland geeft fig. 5, kaart c, infor
matie. Deze kaart is gemaakt naar gegevens (be
schikbaar gesteld door het Stikstof Verkoopkan
toor, CSV) van de LEI-bedrijven. Deze bedrijven
zijn voldoende representatief voor de betreffende
streken. Het valt hierbij op, dat de zwaardere
giften in die gebieden worden gegeven, waar ook
de rijkste natuurlijke milieus zijn.
Een belangrijke vraag is echter, welk gedeelte
van deze stikstof uiteindelijk in de natuurelemen
ten terecht komt. Aangenomen mag worden dat
de uitspoeling alleen plaats vindt in de winter
maanden en het vroege voorjaar (Van der Paauw,
1963). In de zomer is er in normale gevallen een
negatieve waterbalans, zodat de kans op uitspoe
ling dan veel geringer is. Een gedeelte van de
gegeven stikstof wordt door het gewas opgenomen
Stikstofverbruik 1964/1965
kg/ha cultuurgrond
130• Nederland
120110100908070- •Belgie
60- Noorwegen
: Denemarken
West-Duitstand
50• Engeland
40- • Finland
' Zweden
30- .Frankrijk
'Oostenrijk
. Italie
20- • Zwitserland
10-

oFig. 3 Stikstofverbruik (kg N/ha) in verschillende Euro
pese landen (1964/65)

en met de oogst afgevoerd. Het resterende ge
deelte wordt in de bodemorganismen vastgelegd,
verdwijnt door vervluchtiging of komt door uit
spoeling in de natuurelementen terecht. De om
vang van de uitspoeling is vooral afhankelijk van
de zwaarte van de grond en de hoogte van de
gift ; op lichtere gronden en bij zwaardere giften
meer uitspoeling (Kolenbrander, 1969). De op
namesnelheid van het gewas is eveneens van be
lang; zo neemt gras de stikstof sneller op dan
bijv. akkerbouwgewassen. Het tijdstip van toedie
ning kan ook van invloed zijn; zo kan van zeer
vroege giften, vooral als er een natte periode op
volgt, een zeer groot gedeelte uitspoelen (Van
Burg, 1961). Bij het gebruik van vloeibare stik
stofoplossingen kunnen bij een herfsttoediening
aanzienlijke uitspoelingsverliezen optreden (Van
Burg e.a., 1967a en b). Uit bovenstaande blijkt
dat het niet mogelijk is een vast uitspoelingsper
centage te geven. Globaal mag worden aange
nomen dat dit tussen 5 en 25 °/o van de gegeven
hoeveelheid zal liggen.
Over het uitspoelen van fosfaat is nog veel min
der bekend. Algemeen wordt aangenomen dat
niet meer dan 1 % van de gegeven hoeveelheid
uitspoelt. Hierbij dient echter wel te worden op
gemerkt dat fosfaat al in geringe hoeveelheden,
met name bij de waterverontreiniging, van in
vloed is.
Naast het uitspoelen kan ook het instrooien en
inwaaien van kunstmeststoffen in de natuurele
menten van grote invloed zijn. De betrekkelijk
lage prijs en het ontwikkelen van grove strooitechnieken (centrifugaalstrooiers) werken dit in
de hand.
Overtollige organische mest
Door de uitbreiding van de mestveestapel en een
teruggang van het aantal bedrijven met mestvee
en pluimvee (fig. 4) is er de laatste jaren een
sterke concentratie in deze veredelingssector waar
te nemen. Doordat het merendeel van het be
nodigde veevoer als krachtvoer van buiten het
bedrijf wordt betrokken, worden deze bedrijven
steeds minder grondgebonden. Door deze ontwik
keling is een geheel nieuw milieuprobleem ont
staan, nl. dat van de mestoverschotten. Transport
van de overtollige mest is niet rendabel, vooral
daar waar het systeem van drijfmest wordt toe
gepast. Bovendien is deze sterke intensivering nog
het grootst bij bedrijven met de kleinste opper
vlakten.
Henkens (1969) berekende aan de hand van de
veebezetting van 1966 op grond van de fosfaaten kalibehoefte de mogelijke overschotten per
landbouwgebied (fig. 5, kaart d). Hij ging bij deze
berekening uit van een goede fosfaat- en kali
toestand en een optimale verdeling van de mest
Landbouwkundig Tijdschrift 82—4
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kelijk eenvoudige installaties als de pasveersloten
niet voldoende zal werken. (Het fosfaat is hier
voornamelijk aan de laatste resten organische stof
gebonden.) Stikstofverbindingen zijn alleen te eli
mineren door het effluent over vloeivelden met
bijv. biezen te laten lopen. De stikstofverbindingen
worden hier door de planten opgenomen en kun
nen door het oogsten van de massa worden weg
gevoerd.
Alleen al uit oogpunt van milieuhygiëne zullen
andere systemen van mestverwerking, zoals dro
gen en verbranden, nader moeten worden bezien.

aantal bedrijven

over het gebied. Daar vooral in de zandgebieden
de fosfaatgehalten overwegend hoog zijn en de
verdeling van de mest nooit optimaal is, zullen
de werkelijke overschotten veel hoger zijn. Voor
een gebied als de Gelderse Vallei, waar het fos
faatgehalte van de grond erg hoog is, berekende
hij een overschot van 750 000 ton mest per jaar.
Alle kippe-, kalver- en varkensmest plus nog een
gedeelte van de rundermest moet hier als over
tollig worden beschouwd. Daar de mestveebezetting (speciaal de varkens) na 1966 met ongeveer
50 °/o is toegenomen, kan het overschot momen
teel zeker op 1 miljoen ton gesteld worden (18
ton per ha per jaar). Dit komt globaal overeen
met 1,5 miljoen inwonerequivalenten, d.w.z. dat
de overschotten van dit gebied alleen al gelijk zijn
aan de vuilproduktie van de bevolking van de
Amsterdamse agglomeratie.
Een mogelijkheid om de overschotten kwijt te
raken is de verwerking in een oxydatie- of pasveersloot (Poelma en Scheltinga, 1969). In deze
installaties wordt door een aëratie van de mest
een snelle afbraak van het organische gedeelte
verkregen. Doordat het in de installatie aanwezige
actieve (bacterierijke) slib steeds weer bij het pro
ces gebruikt wordt, is een snelle verwerking mo
gelijk. De fosfaat- en stikstofverbindingen worden
echter bij dit proces niet afgebroken maar met
het effluent op het oppervlaktewater geloosd.
Vooral in kwetsbare gebieden zijn deze installa
ties dan ook onvoldoende. De mogelijkheid om
door middel van een zgn. derde trap de fosfaten
neer te slaan is in principe wel aanwezig, maar dit
is een kostbare zaak die bovendien bij de betrek

Rol van fosfaat- en stikstofverbindingen in de
natuurelementen
De effecten van fosfaat en stikstof uit de land
bouw zullen het eerst merkbaar zijn in de voedselarme (oligotrofe) natuurelementen. In de aquatische milieus worden aanvankelijk de toegevoerde
nutriënten wel in het ecosysteem 'water' opgeno
men. Maar bij het steeds blijven aanvoeren en
zeker bij het stootsgewijs inbrengen van grote hoe
veelheden ontstaat spoedig het stadium van over
voeding of vergiftiging. De aanwezige biomassa
sterft hierdoor snel af en kan door zuurstofgebrek
niet voldoende afgebroken worden, hetgeen an
aërobe omzettingen — rotting — tot gevolg heeft.
De kringloop van opbouw en afbraak wordt ver
broken en vervangen door een spiraalsysteem. Er
ontwikkelt zich een uitgebreide algen- en blauwwierenvegetatie die het water erg sterk troebel
maakt, zodat de lichtinval wordt verstoord en een
voortgaande vermindering van de assimilatie een
nog verdere verlaging van het zuurstofgehalte tot
gevolg heeft.
Het subtiele systeem, waarop het zelfreinigend
vermogen van het water berust, wordt dus ver
stoord, en vooral in ernstige gevallen zal het lang
duren voor het normale evenwicht weer is her
steld (Schroevers, 1967). Door de slecht functio
nerende rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Harder
wijk en door de Hierdensebeek worden grote hoe
veelheden vuil en nutriënten, voornamelijk afkom
stig van pluimveebedrijven (eenden) en kalvermesterijen, op het Veluwemeer geloosd. In de
nazomer van 1969 was hierdoor de waterkwaliteit
zo slecht, dat zwemmen in het meer uit oogpunt
van volksgezondheid niet meer verantwoord was.
Hierdoor dreigen kostbare recreatieprojecten langs
het meer functieloos te worden. Door deze sterke
eutrofiëring hebben de fonteinkruidvegetaties in
het meer ernstig geleden en komen de op deze
vegetaties fouragerende eidereenden weer in moei
lijkheden. Het is de vraag of het meer zich de
komende zomer weer voldoende hersteld zal heb
ben.
Het mede door de landbouw verrijkte water van
de Slinge bij Winterswijk overstroomt in de win-
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ter en het voorjaar de overgronden in het natuur
reservaat Bekkendelle. Een nitrofiele soort als de
brandnetel gaat hier dan ook meer en meer de
vegetatie beheersen (During, 1969). Ook het ver
rijkte water van dé Beerse in Noord-Brabant heeft
een negatieve invloed op de blauwgraslandvegetatie in het natuurreservaat Kampina (Jaarverslag
Natuurmonumenten 1968). De Mechelderbeek in
Zuid-Limburg wordt door op de beek lozende
mesterijen ernstig verontreinigd (Marquet en Leentvaar, 1967).
In de niet aquatische milieus is vooral de soorten
rijkdom van de graslanden onder invloed van de
nutriënten sterk achteruitgegaan (De Vries en
Kruyne, 1960). De buiten de sfeer van de land
bouw rakende nutriënten zullen vooral de kwets
bare vegetaties in de milieugradiënten beïnvloe
den. Onder milieugradiënten verstaat men in de
vegetatiekunde de overwegend smalle stroken die
de overgangen vormen tussen twee sterk verschil
lende milieus (Van Leeuwen, 1967). De ligging
van de milieus is daarbij ten opzichte van elkaar
zodanig, dat de overgang niet door wederzijdse
beïnvloeding wordt verstoord. Binnen de milieu
gradiënten ontstaat een gevarieerd patroon van
groei-omstandigheden — zeldzame standplaatsen
:— waardoor een belangrijk gedeelte van onze
zeldzame planten juist in deze gradiënten voor
komen. De gradiënten vormen landschappelijk
vaak fraaie eenheden en zijn daardoor van grote
betekenis. In veel gevallen grenzen landbouw
gronden direct aan de gradiënten, zodat storende
invloeden door inspoelen, inwaaien of instrooien
van nutriënten reëel zijn. De achteruitgang van
hellingvegetaties, houtwallen en wegbermen zal
mede hierdoor verklaard moeten worden.
Samenhang van de factoren
Wanneer wij fig. 5 in zijn geheel bekijken, valt
er een duidelijke samenhang op tussen de gebie
den met de rijkste natuurlijke milieus (a) en de
mate van beïnvloeding door bovengenoemde fac
toren van uit de landbouw (b, c, d).
Door de kleinschaligheid van de kwetsbare land
schappen zijn in deze streken de ruilverkavelings
activiteiten het grootst. De gemiddelde bedrijfsgrootte is juist in deze streken het kleinst, maar
door het toepassen van een intensieve bedrijfsvoe
ring (veel stikstof en een hoge veebezetting) pro
beert men hier toch tot een rendabele bedrijfs
voering te komen. Juist door deze samenhang is
de druk vanuit de landbouw op het natuurlijk
milieu extra groot. Met deze samenhang zal men
bij het benaderen van de milieuproblematiek meer
rekening dienen te houden.

Landbouw- en milieubeheer in de toekomst
Bedrijf shy gïénische maatregelen
Bij de gehele bedrijfsvoering in de landbouw zal
meer aandacht moeten worden besteed aan de
milieuhygiënische consequenties van de toegepaste
produktieprocessen. Daar de consequenties afhan
kelijk zijn van de kwetsbaarheid van de in het
patroon liggende natuurelementen, zal onderzoek
in verschillende milieutypen moeten plaatsvinden.
Door middel van balansstudies kunnen 'overschot
ten' worden opgespoord en aan de hand van de
reactie van de natuurelementen zal het mogelijk
zijn invloeden daarvan aan te tonen. De verkre
gen gegevens zullen tot maatregelen moeten lei
den, die bij het ontwikkelen van nieuwe inten
sieve bedrijfssystemen moeten worden toegepast.
Zo zullen niet aan grondgebonden mesterijen meer
moeten worden geconcentreerd om de mestover
schotten beter te kunnen verwerken. Door plano
logische maatregelen dienen ze uit de kwetsbare
gebieden te worden geweerd.
Bestemmingsverandering van het landelijk gebied
Tot voor enkele jaren werd het landelijke gebied
voornamelijk als landbouwproduktiegebied gezien.
Door de toenemende bevolking, de industrialisa
tie maar vooral door de toegenomen mobiliteit
van de bevolking is de druk op het landelijk ge
bied sterk toegenomen.
Een stijgende welvaart gaat gepaard met een gro
tere behoefte aan ruimte. Was er per inwoner
uit het stedelijk gebied in 1965 240 m2 beschik
baar, in 1980 zal dat 310 m2 en in 2000 tussen
400 en 500 m2 moeten bedragen (Herweijer e.a.,
1969). De toenemende industrialisatie en de bevol
kingsgroei maken daarnaast, vooral in de dichtst
bevolkte streken, bufferzones nodig, die het na
tuurlijk milieu versterken, zoals bosgordels voor
filtering van vuile lucht.
In de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1967)
komen deze veranderende inzichten het eerst dui
delijk naar voren. Men kwam daarbij tot de vol
gende indeling van het landelijke gebied : (1) landbouw-produktiegebieden, (2) landbouw-recreatiegebieden en parkgebieden, en (3) landbouwgebie
den als bufferzones tussen stedelijke gebieden.
In de landbouw-produktiegebieden zal naar een
hoogproduktieve landbouw moeten worden ge
streefd. De inrichting van het landschap zal over
wegend aan de eisen van het produktiesysteem
moeten worden aangepast. Door bedrijfshygiënische maatregelen zal de druk vanuit deze bedrij
ven op het natuurlijk milieu minimaal moeten
blijven. Door een concentratie van de landbouwproduktie zal het biocidengebruik beperkt kunnen
worden (De Wit, 1969).
De landbouw-recreatiegebieden, ook wel parkgeLandbouwkundig Tijdschrift 82—4
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bieden of landschapsgebieden genoemd, beslaan
voor een groot gedeelte de belangrijke natuurlijke
milieus in ons land zoals die op kaart a van fig. 5
zijn aangegeven. In deze gebieden zal de hoogste
produktie niet het primaire doel van de land
bouw dienen te zijn; recreatieve, natuurweten
schappelijke en landschappelijke waarden dienen
hier te preveleren. Deze gebieden zullen vooral in
de toekomst een belangrijke functie voor de leef
baarheid van ons land krijgen te vervullen. Om
daaraan te kunnen voldoen, zal een gedeelte van
het landbouwareaal beschikbaar moeten komen.
Een verbetering in de grondmobiliteit is wel te
verwachten, nu door de veranderende economi
sche positie van de landbouw gronden uit de pro
duktie moeten worden genomen. Volgens een be
rekening van de EEG-commissie ('Plan Mansholt')
zal in ieder lidstaat 7 °/o van de landbouw-produktiegebieden aan hun oorspronkelijke bestem
ming moeten worden onttrokken. Voor Nederland
zou dit neerkomen op ongeveer 175 000 ha.
Naast recreatiekernen in de bufferzones tussen de
stedelijke gebieden zal het grootste gedeelte, van
de af te stoten gronden liggen in de landschaps
gebieden. Prillevitz (1969b) geeft globaal aan om
welke gronden het hier zal gaan. Gorter (1970)
'komt, onder meer in kaartbeeld, met de wensen
vanuit de natuurbescherming. Het gaat hierbij
vooral om het aanleggen van buffergordels rond
de reeds bestaande reservaten. Hierdoor kunnen
nivellerende invloeden vanuit de landbouw en de
recreatie verminderd worden.
Bij het inrichten van de af te stoten gronden zal
aan een of meer van de volgende eisen moeten
worden voldaan: (1) een potentiële mogelijkheid
voor recreatieve waarde, (2) levering van een be
langrijke bijdrage aan het natuurlijke milieu door
.een hoog biologisch potentieel, (3) verhoging van
de landschappelijke waarde, en (4) lage beheers
kosten.
Zo zal een deel van de terreinen voor weekendbewoning kunnen worden ingericht, waardoor veel
natuurterreinen van een/ware druk afkomen. Een
ander gedeelte zal bebost kunnen worden, maar
aangezien de waarde van veel landschappen juist
ligt in het gevarieerde patroon van landbouw en
natuurelementen, zal ook het landbouwkundig ge
bruik in deze gebieden een rol moeten spelen.
Vooral in verband met de hoge beheerskosten zal
men er in de meeste gevallen niet van uit moeten
gaan dat de nieuwe landschappen identiek moe
ten zijn aan de traditionele landbouwlandschappen. Voor het behoud van deze zeer waardevolle
landschapstypen zullen speciale landschapsreser
vaten moeten worden ingericht.
Voor de niet beboste gedeelten en voor de land
bouwgronden in de landschapsreservaten zullen
nieuwe beheerssystemen moeten worden ontwik

keld. Deze systemen dienen de beheerskosten
minimaal te houden en moeten een voldoende
arbeidsvreugde voor de boer/beheerder garande
ren. Men denkt hierbij in de eerste plaats aan
extensieve beweidingssystemen met bijv. schapen
of pony's.
Voor het goed laten verlopen van de gehele proce
dure van bestemmingsverandering zal een nieuwe
landinrichtingswet noodzakelijk zijn. Door een ge
zamenlijke inspanning van biologen, planologen,
sociologen en landbouwkundigen zal men vanuit
de landbouw in de toekomst een belangrijke bij
drage kunnen leveren ter versterking van het zo
benarde natuurlijke milieu.

Samenvatting
Landbouw heeft als menselijke activiteit grote in
vloed op het natuurlijk milieu, omdat landbouw
samen met de natuurelementen een sterk verwe
ven patroon vormt.
Veel biologisch rijke landschappen zijn in het ver
leden door landbouwkundig beheer ontstaan, maar
door schaalvergroting en een intensievere bedrijfs
voering wordt de druk op de binnen het patroon
liggende natuurelementen steeds groter. Er blijkt
nu een duidelijk verband te zijn tussen de gebie
den met de rijkste natuurlijke milieus en de ge
bieden met de meeste ruilverkavelingsactiviteiten,
de hoogste stikstofbemestingen, en de grootste
mestoverschotten. Met deze samenhang van fac
toren zal bij het beoordelen van de invloed van
de landbouw op het natuurlijk milieu in de toe
komst meer rekening gehouden moeten worden.
Door het onttrekken van gronden aan de land
bouw en het inrichten van landbouw-recreatiegebieden, lijkt het mogelijk vanuit de landbouw een
positieve bijdrage te leveren voor het versterken
van het natuurlijk milieu van ons land.
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De moderne landbouw en de gezöndheid van mens,
plant en dier
Korte samenvatting van de voordrachtenreeks te houden op woensdag 3 mei a.s. in de
Aula van de Landbouwhogeschool ter gelegenheid van de algemene ledenvergaderingen
van Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en Nederlands Instituut van
Landbouwkundig Ingenieurs

Moderne landbouw
C. T. DE WIT, Afdeling Theoretische Teeltkunde van de Landbouwhogeschool
De moderne landbouw kenmerkt zich door hoge
opbrengsten die in stand worden gehouden door
een stroom van energie, afkomstig uit de voorraad
fossiele brandstoffen. Hierbij moet niet alleen
worden gedacht aan de energie die nodig is voor
ploegen, zaaien, wieden en oogsten, maar ook aan
de energie die wordt gebruikt voor de ontginning
en het in stand houden van het land, voor de
vervaardiging van machines, kunstmeststoffen, bio
ciden en het kweken van nieuwe variëteiten.
Deze energiestroom vervangt het werk van mens
en dier op het land en maakt de afhankelijkheid
van de natuurlijke produktie-omstandigheden klei
ner. Hier tegenover staat de stroom van voedsel
naar het niet-agrarische gedeelte van de bevol
king. De graanopbrengst in de Verenigde Staten
bedraagt circa 1000.104 kcal/ha/jaar terwijl het
gebruik van energie naar een schatting van Odum
(1967)1 neerkomt op 135.104 kcal/ha/jaar.
Deze verhouding ligt natuurlijk aanmerkelijk on
gunstiger voor bijvoorbeeld de glastuinbouw en de
bio-industrie. Niettemin zijn wij toch nog ver af
van de situatie waarbij meer energie in de vorm
van fossiele brandstof wordt gebruikt dan in de
vorm van eetbare Produkten terugkomt.
Wat betreft het gebruik van fossiele brandstoffen
verkeert de landbouw natuurlijk niet in een
uitzonderingspositie: het energiegebruik per werk
kracht is binnen en buiten de landbouw van
dezelfde orde van grootte. Men kan zich afvragen
of de manier van leven waaraan wij zo gewend
zijn, voortgezet kan worden of dat wij vrijwillig
*of gedwongen door de omstandigheden over
moeten schakelen op een manier van leven waar
bij minder zorgeloos wordt omgesprongen met de
natuurlijke hulpbronnen. Wanneer dit het geval is,

kunnen ongetwijfeld landbouwsystemen worden
ontwikkeld, die meer in de nieuwe situatie passen,
maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit dan soort
gelijke systemen zijn als die tot in de 19e eeuw
gebruikelijk waren.
De huidige en de te verwachten bevolkingsaan
tallen en de fractie van de niet-agrarische bevol
king is immers zo groot, dat het onvoorstelbaar is
dat de wereldbevolking kan worden gevoed zon
der gebruik te maken van externe energiestromen,
hetzij om een voldoend grote produktie per
hectare te handhaven, hetzij om grote opper
vlakken te ontginnen en in cultuur te houden,
oppervlakken die nu nog bedekt zijn met min of
meer natuurlijke vegetaties.
Deze opvatting zal nader toegelicht worden door
de eiwitproduktie via fabrieksmatig gewonnen
stikstof te vergelijken met de eiwitconsumptie in
verschillende landen en streken.
De noodzaak tot het op een of andere manier
bedrijven van moderne landbouw neemt de hier
mee gepaard gaande risico's en ethische be
denkingen niet weg. Deze dag zal ingegaan
worden op een enkel aspect: de gezondheid van
mens, dier en plant en de vruchtbaarheid van de
bodem. Organisatoren, sprekers en forumleden
zijn zich bewust dat ettelijke andere aspecten van
de moderne landbouw ook deze aandacht waard
zijn. Zij troosten zich echter met de gedachte dat
ook andere organisaties en werkgroepen studie
dagen organiseren.

1
Odum, H. T.: Energetics of world food production. In:
White House Paper 1967: The World Food Problem, Vol.

III.
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Hoge kunstmestgiften en bodemvruchtbaarheid
C. M. J. SLUYSMANS, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, Haren (Gr.)
De gevolgen van hoge kunstmestgiften voor de
fysische, biologische en chemische toestand van
de grond worden aan een beschouwing onder
worpen. Het accent wordt gelegd op stikstof,
aangezien alleen het gebruik hiervan in de laatste
decennia belangrijk is toegenomen. Enkele stel
lingen:
Fysische toestand:
- Van toediening van stikstof is alleen een
indirecte invloed op de structuur te ver
wachten.
- Waarnemingen op bouwland wijzen op een
gunstig effect of op een afwezigheid van een
invloed. Het eerste zou bijv. het gevolg kunnen
zijn van een verhoogde aanvoer van organisch
materiaal via gestimuleerde wortelgroei.
- Op intensief gevoerde graslandbedrijven is de
structuur, in termen van poriën- en luchtvolu
me, niet slechter dan op extensieve bedrijven.
De draagkracht van de zode neemt met stijgen
de stikstofbemesting evenwel af.
Biologische toestand:
- De microbenpopulatie van de grond is beter
tegen hoge zoutconcentraties bestand dan de
landbouwgewassen.
- Jarenlange toepassing van hoge stikstofgiften
aan niet-vlinderbloemigen heeft geen nadelig
effect op het voorkomen van wortelknolletjesbacteriën in de grond. De stikstofvoeding via
de symbiose van plant en bacteriën neemt door
hoge giften aan vlinderbloemigen in betekenis
af.
- In aanwezigheid van gemakkelijk aantastbaar,

stikstofarm organisch materiaal wordt in incubatieproeven na toediening van stikstof aanvan
kelijk een verhoogde biologische activiteit
waargenomen. De later optredende recessie kan
niet in alle gevallen positief worden gewaar
deerd.
- In grond met een netto stikstofmineralisatie
heeft bemesting doorgaans geen invloed op de
hoeveelheid uit de organische stof vrijkomende
stikstof.
- Het is onwaarschijnlijk dat hoge stikstofgiften
het nitrificerend vermogen van de grond
remmen.
Chemische toestand:
- Toenemende stikstofbemesting verhoogt de
vruchtbaarheid van de grond onder Nederland
se omstandigheden niet, tenzij door de toedie
ning hiervan het gehalte aan organische stof
wordt verhoogd. Op intensief gevoerde gras
landbedrijven is wel een verhoogd stikstofni
veau van de zodelaag te verwachten.
- Hoge stikstofdoseringen, mits op het goede
moment toegepast, hebben slechts geringe in
vloed op de stikstof gehalten van het drain wa
ter. Overdosering van fosfaat kan op de lange
duur tot een hoger gehalte in het drainwater
leiden.
Conclusie: er zijn weinig redenen om deskundige
toepassing van hoge kunstmestgiften op een met
verstand van zaken geleid bedrijf uit een oogpunt
van bodemvruchtbaarheid en van eutrofiëring van
oppervlaktewater te verwerpen.

De invloed van hoge bemestingen op de gezondheidstoestand van herkauwers
M. L. 'T HART 1 en S. 1WEMA 2 ,
Landbouwplantenteelt en Graslandcultuur

1 Afdeling

Onder de huidige omstandigheden moet er voor
een rendabele melkveehouderij per arbeidskracht
steeds meer melk worden gewonnen. Deze nood
zakelijke hoeveelheid is door de trage generatie
wisseling via een produktieverhoging per koe zeker op korte termijn - niet te verwezenlijken;
de enige mogelijkheid is de melkveestapel per
bedrijf uit te breiden.
Een tweede voorwaarde voor een betere rentabili
teit is de produktiviteit van de beschikbare grond
te verhogen. Dit kan worden bereikt via een op
elkaar afgestemd meststoffen- en graslandgebruik.
Met behulp van stikstof kan de kwantiteit aan
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2 Afdeling

Veevoeding van de Landbouwhogeschool

merkelijk worden verhoogd; door een gerichte Pen K-bemesting kan de kwaliteit in stand worden
gehouden.
Aangepaste
weidegebruiksplannen
moeten een en ander mogelijk maken.
Een derde aspect vormt het grasgebruik. In de
zomer gaat het om vers gras, geweid óf op stal
gevoederd; in de winter om de geconserveerde
Produkten. Door de ontwikkeling van nieuwere
conserveringstechnieken kan de opgevoerde grasproduktie beter worden verwerkt en door verbe
terd inzicht in de gebruiksmogelijkheden van de
geconserveerde produkten kan de meest rendabele
conservering worden gebruikt.
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Na de oorlog is een groot aantal ervaringen
opgedaan met hoge bemestingen (vooral van
stikstof) op grasland. Dit betreft onderzoekingen
die zijn verricht door rijksinstellingen, gedeeltelijk
in samenwerking met de stikstofindustrie. Met
name mag hier worden genoemd het Landbouw
kundig Bureau van de Nederlandse Stikstofmeststoffenindustrie, dat in samenwerking met de rijks
voorlichtingsdiensten, de gezondheidsdiensten voor
dieren, de veterinaire faculteit, de landbouwhoge
school en een aantal instituten door middel van
stikstofproefbedrijven (risico's voor de boeren) en
van een eigen proefbedrijf (risico voor de stikstof
industrie) heeft bijgedragen tot het verkrijgen
van een schat van gegevens, zowel technisch als
economisch.
Een drietal aspecten heeft vooral veel aandacht
gevraagd:
(1) de samenstelling van het gras en van de

geconserveerde produkten;
(2) de invloed op de ontwikkeling van het jongvee
en de gezondheidstoestand van het rundvee
(inclusief vruchtbaarheid) in de weide- èn in
de staltijd;
(3) de invloed op de produktie van het melkvee,
zowel ten aanzien van de melkhoeveelheid als
van de melksamenstelling.
Aan de hand van de verkregen gegevens zal nader
worden ingegaan op de wijzigingen van de gras
mat en de daarmee samenhangende mineralenverhoudingen. Voorts zal aandacht worden besteed
aan de verschuivingen die er zijn ontstaan in de
organische stoffracties, met name in die van de
N-houdende bestanddelen van het gras. Tenslotte
zal worden aangegeven hoe het dier daarop heeft
gereageerd ten aanzien van ontwikkeling, gezond
heid, vruchtbaarheid en melkgift.

Gewas-, voedsel-en milieubescherming met betrekking tot bestrijdingsmiddelen
L. P. FLIPSE, Commissie voor Fytofarmacie, Wageningen
De noodzaak voor de moderne landbouw om
optimale opbrengsten te produceren verdraagt
zich niet met de veel geuite wens om het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen achterwege te
laten. De landbouw beschikt nog nauwelijks over
alternatieve middelen of methoden om ziekten en
plagen de baas te blijven en moet daarom van
deze middelen gebruik maken om tot een voldoen
de produktie te komen. Zouden wij niet meer over
bestrijdingsmiddelen beschikken, dan zouden ver
liezen door aantasting van insekten, mijten en
schimmels enorme afmetingen aannemen. Uit
overwegingen van arbeidsbesparing moeten ook
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen als onmis
bare hulpmiddelen worden beschouwd.
Aan de wens van velen om chemische middelen te
vervangen door biologische middelen of me
thoden, zal op korte termijn niet kunnen worden
voldaan, omdat deze nog in onvoldoende mate ter
beschikking staan. Een verantwoord gebruik van
bestrijdingsmiddelen wordt in ons land bevorderd
door een adequate wetgeving, goede scholing van
de gebruikers en een intensief gevoerde voorlich
ting. De toegenomen inzichten omtrent de schade
lijke nevenwerkingen noodzaken evenwel tot be
zinning op de vraag, op welke wijze een matiging
van het gebruik kan worden bereikt. Enige sugges
ties worden gegeven, onder meer het intensiveren
van waarschuwingsdiensten en het vaststellen van

economische schadedrempels voor
bepaalde
teelten. Een nadere bezinning over tot stand te
brengen gebruiksbeperkingen geldt in het bijzon
der voor de chemische onkruidbestrijding. Vooral
op dit gebied bestaat een grote behoefte aan een
intensievere gebruiksbegeleiding door getrainde
deskundigen. Een streng toelatingsbeleid op grond
van de Bestrijdingsmiddelenwet werkt ten aanzien
van de noodzakelijke beperkingen reeds sterk
preventief; dit beleid is vooral gericht op het
weren van stoffen die schade kunnen berokkenen
aan het leefmilieu voor mens, dier en plant; enige
aspecten hiervan zullen worden besproken. In dit
verband zal eveneens worden stilgestaan bij het
intensieve overheidstoezicht met betrekking tot de
contaminatie van voedingsmiddelen met bestrijdingsmiddelen-residuen.
Tenslotte moet worden gewezen op het verband,
dat bestaat tussen de gevoeligheid van gewassen
voor ziekten en plagen en uitwendige factoren,
zoals standplaats, bodemstructuur, bemestingstoe
stand en bodembedekking. Op dit gebied zullen
landbouwkundigen en de voorstanders van meer
biologisch gerichte landbouwmethoden elkaar
moeten vinden in een gemeenschappelijke poging
om oplossingen te zoeken voor de problemen die
samenhangen met het overmatig gebruik van
chemische middelen.
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DE MODERNE LANDBOUW EN DE GEZONDHEID VAN MENS, PLANT EN DIER

De invloed van de moderne landbouw op de menselijke voeding
C. ENGEL, Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, Zeist
In de meeste landen speelt de eigen landbouw,
veelteelt en visserij een belangrijke rol in de
voedselvoorziening en gezondheid van de bevol
king. De voeding wordt namelijk bepaald door de
voedselkeuze van de mensen, en deze voedselkeu
ze was en is nog in belangrijke mate afhankelijk
van de beschikbaarheid van de voedingsmiddelen.
Klimatologische, geografische en seizoensin
vloeden bepaalden dikwijls het patroon van de
voedselkeuze. Deze was in kwantitatief en kwali
tatief opzicht dikwijls zeer beperkt.
In vele ontwikkelingslanden is dit nog het geval,
terwijl in de meeste andere landen door de
uitbreiding van het transport, distributie, verwer
king tot verduurzaamde levensmiddelen en de
moderne landbouwmethoden de beschikbaarheid
van voedingsmiddelen kwalitatief en kwantitatief
veel ruimer is geworden en minder afhankelijk
van klimaat en dergelijke factoren. Deze factoren
hebben ontegenzeggelijk veel bijgedragen tot een
betere voedingstoestand van de bevolking, terwijl
deficiënties en voedselvergiftigingen door eenzijdi
ge of vèrkeerde voeding zeldzaam zijn geworden.
De moderne ontwikkelingen hebben echter ook
risico's voor de volksgezondheid meegebracht.
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Het overmatig gebruik van meststoffen op enkele
gewassen, de toepassing van bestrijdingsmiddelen
in de landbouw en veeteelt en van antibiotica in
de veelteelt kunnen bij onjuist gebruik enig risico
meebrengen voor de mens. In ons land heeft de
Overheid dan ook ter beveiliging van de consu
ment verschillende beschermingsmaatregelen ge
nomen om deze risico's te beperken. Deze wette
lijke maatregelen berusten op verschillende
wetten, zoals de Warenwet, Bestrijdingsmiddelen
wet, Vleeskeuringswet en de Landbouwkwaliteits
wet. De Produktschappen kunnen met hun veror
deningsbevoegdheid tevens door voorschriften bij
dragen tot het verminderen van risico's voor de
volksgezondheid.
Ofschoon genoemde overheidsmaatregelen reeds
veel hebben bijgedragen tot vermindering van het
ns1co, zullen deze beschermingsmaatregelen
voortdurend moeten worden aangepast aan veran
derende omstandigheden. Ook bij het tot stand
komen van nieuwe bepalingen moeten de basis
principes, de wijze van beoordeling en de toe
latingsprocedures steeds worden verbeterd en zal
harmonisatie van de wetgeving en uitvoeringsbe
sluiten met andere landen noodzakelijk zijn.

kunstmestaanwending
en
water
vervuiling

'Het dilemma, waarvoor hij (de bioloog) zich gesteld
kan zien, is daarom ook zo groot, omdat een te
voorbarige of te overdreven alarmering de over
tuigingskracht van zijn alarm teniet kan doen. Wie
immers in een betoog onjuistheden aantreft, zal min
der geneigd zijn de juistheden op andere plaatsen als
overtuigend te aanvaarden.'
Prof. dr A. Quispel
Inleiding tot Biosfeer en Mens
Pudoc, Wageningen 1970

Een inleidende en samenvattende beschouwing

Het besef dat de allerwegen optredende milieuveront
reiniging een bedreiging vormt voor het menselijk wel
zijn en uiteindelijk zelfs voor het leven op aarde heeft
de laatste jaren snel ingang gevonden. Deze en de
komende generaties zullen er de handen aan vol heb
ben om deze dreiging af te wenden.
Een belangrijk facet van de milieuverontreiniging is
de watervervuiling, met name die van het oppervlakte
water. De kwaliteit van het dieptewater is, zoals
KOLENBRANDER heeft aangetoond, nog uitstekend en
lijkt ook vooralsnog niet in gevaar te zijn. De vervui
ling van het oppervlaktewater kan echter zodanige
vormen aannemen, dat het zijn geschiktheid zowel
voor de drinkwatervoorziening als voor de recreatie
verliest.
De watervervuilende stoffen zijn van zeer verschillen
de herkomst. Behalve het afvalwater en de soms gif
tige afvalstoffen uit de industrie en de landbouw is er
uit de consumptiesfeer het rioolwater met de afval uit
de keukens en de toiletten. Daarnaast wordt in ons
land ook met de grote rivieren veel vuil aangevoerd:
de Rijn heet niet voor niets het riool van Europa.
In al deze gevallen fungeert het van oorsprong schone
water dus als ontvanger van vuil. Deze vuilaanvoer
kan een zodanige omvang aannemen, dat de biolo
gisch zelfreiniging dermate wordt overbelast dat zij
niet meer of niet voldoende functioneert. Zuurstofarm,
stinkend water is er het gevolg van.
Behalve deze primaire vervuiling kan echter ook door
de activiteit van de in het water levende flora water
van inferieure kwaliteit ontstaan. Deze flora, waar
onder de algen een belangrijke plaats innemen, kan
zich onder bepaalde omstandigheden namelijk zodanig
ontwikkelen, dat 'waterbloei' optreedt. In betrekkelijk
korte tijd ontstaan dan massale algenpopulaties waar
door het biologisch evenwicht ernstig wordt verstoord.
Na de 'bloei' treedt namelijk vroeg of laat een mas

saal afsterven op. De biologische afbraak van de al
dus ontstane dode organische stof onttrekt wederom
veel zuurstof aan het water, en hierdoor leidt ook deze
secundaire vervuiling tot rotting, vissterfte, smaakbederf etc..
Voorwaarde voor het ontstaan van waterbloei is de
aanwezigheid van voldoende voedsel voor de algen.
Nu stellen algen wat dit betreft dezelfde eisen als de
hogere planten, dat wil zeggen dat zij voor hun groei
naast koolzuur eenvoudige minerale stoffen nodig
hebben. Deze laatste worden in het water gevormd als
eindprodukt van de biologische afbraak van afvalstof
fen en kunnen daarenboven als zodanig worden aan
gevoerd met het drainwater uit de grond. Er ontstaat
op deze wijze voedselrijk of eutroof water. Eutro
fiëring, het toenemen van de voedselrijkdom van wa
ter, is een proces dat even oud is als onze aarde.
Voortdurend zijn er bestanddelen van de aardkorst in
opgeloste vorm afgevoerd naar de wateren waar zij
o.a. dienst hebben gedaan als voedsel voor planten
en dieren. Zonder dit proces zou in het water noch
plantaardig noch dierlijk leven zijn ontstaan en zou
zelfs de evolutie zoals wij die kennen in het geheel
niet hebben plaatsgehad. Hieruit blijkt dat de eutro
fiëring in het natuurgebeuren een zeer positieve be
tekenis heeft. Het is echter mogelijk dit in beginsel
heilzame proces door te sterke accumulatie van voe
dingsstoffen — men zou dus eigenlijk van hypertrofiëring moeten spreken — over zijn toeren te jagen,
met alle hiervoorgenoemde rampzalige gevolgen.
Hoewel vaststaat dat algengroei alleen optreedt in
voedselrijk water, is van de omstandigheden waar
onder dit verschijnsel voorkomt verder nog maar wei
nig bekend. Onder de deskundigen is er verschil van
mening o.a. over het voedingselement, dat bij de
algengroei gewoonlijk in het minimum is en waarvan
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de toevoer dus een massale algengroei teweeg kan
brengen. Sommigen menen dat de in het water voor
komende minerale stoffen, met name fosfaten en/of
nitraten, de excessieve algengroei mogelijk maken;
anderen houden het door afbraak van de organische
afvalstoffen vrijkomende koolzuur hiervoor in de eer
ste plaats verantwoordelijk. woLDENDORP, die in het
volgende artikel deze meningsverschillen bespreekt,
komt daarin tot de conclusie dat de beschikbare lite
ratuurgegevens geen duidelijk beeld geven van het
voedingselement dat onder Nederlandse omstandig
heden limiterend is. Hij is ook van mening dat er nog

veel onderzoek moet worden verricht voordat de
hypertrofie afdoende bestreden kan worden.
Onder degenen die in de eerste plaats fosfaten en/of
nitraten de hoofdrol toeschrijven bij de hypertrofiëring,
zijn verschillenden de mening toegedaan dat de land
bouw hieraan via de bemesting een belangrijke bij
drage levert. De aan de publikaties van wetenschap
pelijke onderzoekers en journalisten ontleende cita
ten, die men elders in dit nummer aantreft (pag. 340
en vlg.) staan daar om dit te illustreren. De bemesting
in het geheel en die met kunstmest in het bijzonder
worden hierbij in een kwaad daglicht gesteld. Geen
van de geciteerde schrijvers voert echter voor zijn
beweringen enig bewijs aan. Het leek daarom nuttig
en nodig na te gaan welk deel van de in het opper
vlaktewater aanwezige fosfaten en nitraten recht
streeks uit de bemesting afkomstig is.
De schrijvers van de in dit nummer opgenomen ar
tikelen hebben over één of meer facetten van dit
vraagstuk gefilosofeerd of geëxperimenteerd. Een
korte samenvatting van deze bijdragen laten wij thans
volgen.
HENKENS gaat in zijn artikel voor het fosfaat na, hoe
bij twee vruchtwisselingssystemen, op zand- en klei
grond bij uiteenlopende bemestingstoestand, de balans
van aan- en afvoer is, indien volgens het op grond
onderzoek gebaseerde advies wordt bemest. Uit deze
berekeningen blijkt dat zowel bij een vruchtwisselingssysteem met 50% rooivruchten (aardappelen en bie
ten) als bij een rotatie met overwegend granen in de
meeste gevallen meer fosfaat wordt onttrokken dan er
wordt aangevoerd. Alléén bij de laagste vruchtbaar
heidstoestand is bij beide systemen de aanvoer groter
dan de afvoer.
Een soortgelijke balans geeft Henkens ook voor het
graslandbedrijf, eveneens bij twee verschillende ni
veaus van intensivering. Hier is bij de aanvoer alleen
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rekening gehouden met de op de bedrijven geprodu
ceerde hoeveelheden stalmest en gier. Ook hier
blijkt dat de fosfaat-afvoer in beide gevallen de aan
voer met stalmest en gier overtreft.
In deze balansen is aan de positieve kant geen reke
ning gehouden met de door verwering van het bodem
skelet beschikbaar komende mineralen, aan de nega
tieve kant niet met de vastlegging in de grond. De
vastlegging van fosfaat in de grond is over het alge
meen zeer belangrijk en voorkomt uitspoeling. Er mag
worden geconcludeerd dat in de Nederlandse land
bouw de aanvoer van fosfaat bij optimale bemesting
niet of nauwelijks voldoende is om de vruchtbaar
heidstoestand op peil te houden, zodat de fosfaattoe
stand met behulp van grondonderzoek geregeld op
nieuw moet worden vastgesteld om tekorten te voor
komen. Het is dus vrijwel uitgesloten, dat de uitspoe
ling van veel betekenis zou zijn. Uit het materiaal dat
Henkens verder in zijn artikel aanvoert, blijkt inder
daad dat de verplaatsing van met de bemesting toe
gediende fosfaat op vrijwel alle grondsoorten uiter
mate langzaam verloopt. De enige uitzondering wordt
hier gevormd door de jonge dalgronden, waar het fos
fa�t betrekkelijk snel naar de ondergrond zakt. Alleen
bij deze gronden komt dan ook een fosfaatuitspoeling
van enige betekenis voor, die in de door Henkens be
sproken proeven varieert van 5-20 kg P205/ha/jaar.
Dit is echter een veelvoud van de uitspoeling op de
ançlere in ons land voorkomende grondsoorten. Op
zee- en rivierklei en op zandgronden is de fosfaat
uitspoeling namelijk maar ruim 0,5 kg P205/ha/jaar.
De proef over de verticale verplaatsing, eventueel uit
spoeling, van fosfaat op niet en wel met superfosfaat
bemest land in 0. Flevoland, waarover DE JONG in
het daarop volgende artikel verslag uitbrengt, is met
de conclusie van Henkens geheel in overeenste117ming.
De indringing van het bemestingsfosfaat bleef prak
tisch beperkt tot de bovenste 50 cm, terwijl de uit
spoel-ing met het drainwater, afgaande op enkele be
palingen in januari, van geen betekenis is.
ALBERDA toont in zijn artikel aan, dat de hoeveelheid
stikstof die gegeven moet worden om de optimale
grasopbrengst te halen - een hoeveelheid die in de
praktijk nog niet is bereikt - ongeveer gelijk is aan
de hoeveelheid die met de oogst wordt teruggewonnen.
Uitspoeling op grasland zal dus alleen kunnen plaats
vinden, indien uit de bodemreserve meer stikstof vrij
komt dan door vervluchtiging (denitrificatie) en door
vastlegging in de grond aan de circulatie wordt ont
trokken.

Dat hier weinig kans op is blijkt uit de tabellen I en Il
(pag. 388) van KOLENBRANDER. Deze vond o.a. dat op
grasland in de zomer geen uitspoeling van stikstof

plaatsvindt. Ten aanzien van fosfaatuitspoeling komt
Kolenbrander op grond van lysimeter-gegevens tot
vrijwel dezelfde conclusie als Henkens en De Jong.
Uit de· analyses van beekafvoeren, die eenzelfde re
sultaat oplèveren, komt hij voor Nederland tot een
gemiddelde fosfaatuitspoeling van 0,61 kg P2 05/ha/
jaar.
Wat de stikstof betreft berekent Kolenbrander een
totale uitspoeling van 32 kg N/ha/jaar. Hiervan is
5 kg of 15% afkomstig van de 100 kg N die met de
organische mest wordt aangevoerd en 6 kg N of 20%
van de stikstof, die in het desbetreffende jaar (1969)
als kunstmest werd gegeven (gemiddeld 156 kg N/ha).
Van deze kunstmestgift van 156 kg N is dus slechts
3,85% ( = 6 kg) in het oppervlaktewater terecht ge
komen.
Kolenbrander berekent vervolgens (zie de tabellen IV
en V) hoeveel stikstof en fosfaat er uit de gezinnen
via de riolering tot de eutrofiëring bijdraagt. Omgere
kend per ha komt hij tot 22 kg N en 16 kg P205 uit
deze bron, waarmede de totale belasting uit grond
+ riolering 32 + 22 = 54 kg N/ha/jaar en
0,6 + 16 = 16,6 kg P205/ha/jaar wordt. Het blijkt
dus dat er ruim 25 keer zoveel P205 uit de riolering
komt als uit de grond. Wat de stikstof betreft is ca
40% afkomstig uit de riolering en 60% uit de grond.
Van deze 60% is 11% afkomstig uit kunstmest.
Het werkelijke percentage kunstmest in het opper
vlakte water ligt echter aanmerkelijk lager, omdat be
halve uit de twee hier besproken bronnen ook met
het afvalwater van de industrie en met de rivieren
grote hoeveelheden stikstof worden aangevoerd. In
dien er geen kunstmest meer zou worden gebruikt,
zou dit op de eutrofiëring wat fosfaat betreft praktisch
geen, en wat stikstof betreft nauwelijks, invloed heb
ben.•)
Het is in dit verband niet zonder betekenis dat van
alle kunstmeststikstof die in het oppervlaktewater te
recht komt 4/5 deel afkomstig is van het bouwland en
slechts 1 / 5 deel van het grasland, waaraan in totaal
ruim 3 maal zoveel kunstmeststikstof wordt gegeven
als aan het bouwland. Aangezien nu de oppervlakte
bouwland in de laatste 20 jaren is verminderd met
237.000 ha en het graslandareaal met 58.000 ha is
toegenomen (de rest van het areaal cultuurgrond
werd bestemd voor stadsuitbreiding, aanleg van we-·
gen etc.), kan een eenvoudig rekensommetje leren
dat ondanks de stijging van de in totaal toegediende
*) Volgens Woldendorp (pers. mededeling) is "de hoeveelheid
stikstof, die door het kunstmestgebruik in het oppervlaktewater
terecht komt, in vergelijking met andere verontreinigingsbronnen
gering. In totaal komt er jaarlijks in Nederland ruim 500 000 ton
stikstof in onze sloten en meren terecht. De Rijn levert hiervan
alleen al 260 000 ton en 94 000 ton komt door uitspoeling uit de
grond in het oppervlaktewater. Van deze 94 000 ton is ongeveer
17 000 ton afkomstig uit de kunstmest.
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stikstofhoeveelheden de eutrofiërende werking ervan
eerder kleiner dan groter is geworden!

Resumerende kan men wel stellen dat de in vele
publikaties van allerlei niveau gedane bewering dat de
landbouw via de bemesting zo'n belangrijke bijdrage
levert aan de eutrofiëring van het oppervlaktewater op
onvoldoende kwantitatieve gegevens is gebaseerd.
Het artikel van DE WIT , waarmede dit nummer wordt
besloten, laat nog eens zien dat zonder de aanvullen
de minerale voeding uit de kunstmest de opbrengsten
van onze gewassen zeer sterk zouden terugvallen,
zoals trouwens ook gedurende de tweede wereld
oorlog heel duidelijk is gebleken. Gezien ook in het
licht van de grote voedseltekorten die er nog in de
huidige wereld bestaan, lijkt het onbegrijpelijk dat er
op zulke losse gronden, zo lichtvaardig dus, geageerd
wordt tegen de kunstmest, een hulpmiddel bij de landbouwproduktie waarzonder de hongersnood in de we
reld nog veel en veel erger zou worden.
Schuffelen berekende in 1955 dat indien van het toen
malige wereldkunstmestgebruik van 13,6 miljoen ton
de helft voor de produktie van voedselgewassen
werd gebruikt, hierdoor voedsel voor 200 miljoen
mensen geproduceerd zou kunnen worden. In 1965,
toen de produktiecapaciteit van de kunstmestindustrie
was opgelopen tot 40 miljoen ton zuivere meststof,
stelde dezelfde onderzoeker dat voor de oplossing
van het wereldvoedselprobleem bij een bevolking van
6 miljard in het jaar 2000 deze capaciteit nog tot 250
miljoen ton zal moeten worden opgevoerd.
De Wit stelt in zijn bijdrage, dat er bij optimale be
nutting van de zonne-energie, waarbij dus ook de
voeding optimaal zal moeten zijn, de gewas- en dieropbrengsten voldoende zouden zijn om een bevolking
van 73 miljard mensen, ca 25 keer zo groot als de
huidige, te voeden. Hij toont daarmee aan.dat het be
volkingsprobleem in wezen geen voedsel-, doch een
ruimte- en afval-probleem is. In deze nu nog onvoor
stelbare situatie is voor elk individu maar 2000 m 2
beschikbaar waarvan 500 m 2 in beslag genomen wordt
voor de produktie van voedsel.
Teneinde de niet voor voedselproduktie benodigde
ruimte zo groot mogelijk te maken, zouden de milieu
omstandigheden zodanig moeten worden beinvloed
dat zeer hoge produkties worden verkregen, dus niet
zoals thans in ons land 5000 kg graan per ha en
10 000 kg drogestof per ha grasland, maar 10 000 kg
graan per ha en 20 000 kg drogestof per ha grasland.
Aangezien voor deze hoge produkties — die, zoals
in Wageningen is aangetoond, inderdaad haalbaar zijn
— geen dubbele hoeveelheid kunstmest nodig is, be
tekent dit dat de consumptie van meststoffen in deze
situatie per kg geoogst produkt lager komt te liggen.
De uitermate belangrijke en voor velen stellig onver
wachte conclusie, die uit dit betoog getrokken kan
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worden, is- dat de thans reeds zeer geringe bijdrage
van de kunstmest aan de eutrofiëring van het opper
vlaktewater nog verder verminderd zal kunnen worden
indien een gegeven voedselbehoefte, in plaats van
door een betrekkelijk extensieve cultuur op een grote
oppervlakte, gedekt wordt door een intensieve cultuur
op een kleinere oppervlakte. In het laatste geval zal
dus relatief meer land voor andere doeleinden, bv.
recreatie beschikbaar zijn.
Wij hopen dat dit nummer een bijdrage zal kunnen
leveren tot een juist oordeel over de rol van de be
mesting bij de eutrofiëring van het oppervlaktewater.
Ir. CH. H. HENKENS
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Stellingen van mr. K.P. Gorter, ondervoorzitter van de. ContactCommissie voor Natuur- en Land schap sbes cherming, voor studiedag
op 13 juni 1972 '

1. De natuurbescherming is uitgegroeid tot milieubeheer en be
perkt zich niet meer tot het behoud van natuurterreinen en
de landschappelijke verzorging van het 'daarbuiten liggende
agrarische gebied. Zij is meer en meer gaan inzien dat het
niet mogelijk is geïsoleerde objecten te behouden, maar dat
haar zorg zich dient uit te strekken tot het hele' natuurlij
ke milieu.
2. De moderne ontwikkeling van het landbouv/bedrijf brengt nood
gedwongen een zodanige omvorming en nivellering van het
landschap mee, dat deze,in sommige gebieden leidt tot een
situatie, waarin landschapsbehoud- en de uitoefening van een
rationeel landbouwbedrijf niet meer met elkaar te verenigen
zijn.
3. Naar moderne opvattingen dient de inrichting van 'het lande
lijk gebied te geschieden op basis van een geïntegreerde vi
sie, waarbij de landbouwbelangen niet meer de onige zijn cn.
in bepaalde gevallen zelfs niet het primaat hebben..
4. Tegen de achtergrond van het voorgaande is de behoefte ont
staan om voorbeelden van bepaalde agrarische landschappen,
die hun historisch karakter nog vrij goed bewaard hebben en
die daardoor van natuurwetenscliappelijk en cultuurhistorisch
belang zijn en bovendien veelal ook een grote belevingswaar
de bezitten te behouden en te restaureren.
5. Dit streven zal in die gevallen waarin zich de conflictsitu
atie als bedoeld onder 2 in haar scherpste vorm voordoet,
alleen gerealiseerd kunnen worden door de stichting van een
landschapsreservaat volgens de voor de natuurreservaten be
proefde methode van aankoop. Dit betekent dat deze gebieden
in feite aan het (moderne) landbouwbedrijf worden onttrokken.
In gevallen waar de conflictsituatie minder scherp is zal men
zich kunnen beperken tot planologische maatregelen en aankoop
van do voornaamste landschapselementen. De grenzen tussen
beide categorieën zijn niet scherp.
(5. Streken waar een grote concentratie van natuurgebieden en
bijzondere landschappen voorkomt kunnen-, zoals ook reeds in
het buitenland (bv. Engeland,' Duitsland) geschiedt, een bij
zondere. status krijgen als "nationaal landschapspark". De'
inhoud van dit begrip moet nog nader gepreciseerd worden. In
ieder geval zal een dergelijk nationaal landschapspark mede
gebieden omvatten waar de landbouw' bedrijfsmatig wordt uit
geoefend.
7. Teneinde bij te dragen'tot de onder 3 genoemde geïntegreer
de visie voor de inrichting van het landelijk gebied zullen
de wensen op hot. gebied van natuur, landschap en milieu
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geconcretiseerd, en gekwantificeerd moeten worden. Hierte
genover dient ooi: de landbouw haar wensen ten aanzien van
de inrichting der landelijke gebieden te concretiseren.
8. In landschapsreservaten wordt getracht een landschap te
conserveren, dat zijn ontstaan dankt aan verouderde land
bouwmethoden. Deze dienen binnen landschapsreservaten derha],ve gecontinueerd te worden (Ook de zgn. natuurgebieden
zijn in feite voor een groot deel half-natuurlijke land
schappen die hun verschijningsvorm mede danken aan niet
meer economische gebruiksvormenmen denke aan heiden,
rietlanden en zgn. schraallanden). Voor de landschapsre
servaten dienen (evenals voor de natuurreservaten) geschik
te beheersmetiioden te worden ontwikkeld, die het. gewenste
effect met zo gering mogelijke kosten bereiken (bv. exten
sieve beweidingsvormen).
S. Voor de inrichting'sproblematiek van landelijke gebieden
waar ooi: andere dan agrarische belangen een belangrijke,
rol spelen is het een belangrijk uitgangspunt, in hoever
re het landbouwbedrijf kan worden ingepast'in een optima
le -landinrichting; of vormen van landbouw mogelijk zijn •
die niet in de eerste plaats gericht zijn op een zo groot
mogelijke voedselproductie, maar mede op het meest gewenste
beheer van de groene ruimte, en hoeverre deze aan de boer
(al dan niet in combinatie met normale landbouwproductie)
een voldoende bestaansmogelijkheid kunnen bieden.

LANDBOUW EN OEKOLOGIE
Diskussiepunten
1. De landbouw beschikt over het enige volkomen milieuveilige produktieproces.
De landbouwproduktie berust op de fotosynthese, een procédé dat gebruik maakt van
energie van de zon en dat alleen door de groene plant kan worden toegepast.
Zonlicht is vrijwel de enige energiebron die niet vervuilend werkt. Windkracht, eb
en vloed, vulkanische warmte en waterkracht behoren ook tot deze categorie, maar
zijn voor praktische toepassing van aanzienlijk kleinere betekenis.
2. De landbouw beschikt over een produktieproces met vervangbare hulpbronnen.
Water en voedingsstoffen kunnen gerecirculeerd worden. Wat verloren gaat kan o.a.
door verwering van gesteente worden aangevuld.
3. De landbouw is een chemisch vervuilend produktieproces geworden door:
a. blokkeren of ontregelen van biologische processen en afbraak van biologische
structuren (biociden)
b. energetische overbelasting van het milieu door anorganische verbindingen(kunstmest)
c. energetische overbelasting van het milieu door organische verbindingen(bio^industrie)
4. De landbouw is een mechanisch milieuverslechterend produktieproces geworden door:
a. nivellering van gedifferentieerde structuren in het landschap (ruilverkavelingen en
mechanisatie)
b. vernietiging van eeuwen tot millenia aan tijdsinvestering, waardoor vernietiging
van stabiliserende regulatiemechanismen (ruilverkavelingen).
5. De landbouw is een oekologisch milieuverslechterend produktieproces geworden door:
a. vergroting van kwantitatieve biomassa produktie ten koste van kwalitatieve bio
massa produktie
b. vergroting van de instabiliteit ten koste van stabiliteit
c. vergroting van de schaal ten koste van de structuur.
6. Ziekten en plagen zijn het gevolg van ontregeling, hetgeen optreedt bij oekologische
structuur vernietiging en bij sterke produktievergroting, oekologisch gezien hebben
zij een tegenkoppelingsfunktie tot herstel van de regulering.
De huidige bestrijdïngsmethoden vergroten de ontregeling in sterke mate. Het pro
bleem wordt niet verkleind maar vergroot.
Funktionele bestrijding berust op versterking van het regulerend mechanisme. Dit
principe wordt toegepast in de biologische landbouw.
7. Het oekologisch regelmechanisme is in de bovengrondse (makro-) wereld reeds
ernstig aangetast, zoals blijkt uit het afnemen en uitstervenvan planten en dieren
en uit het optreden van plagen en ziekten.
Ook in het water is het op tal van plaatsen al zover, zoals blijkt uit het verdwijnen
van vissen, kikkers en waterplanten en uit het optreden van waterbloei.
Mocht ook uit het oekologisch regelmechanisme (het zgn. antagonisme) in de onder
grondse (micro-) wereld worden aangetast, dan geraakt het leven in een situatie
die het best vergelijkbaar is met een biologische oorlog.
8. De biologische landbouw is momenteel het enige milieuveilige produktieproces.
Het produceert naast voedsel en grondstoffen tevens de schaarse goederen: schoon
milieu, schoon drinkwater, steunpunten voor biologisch evenwicht, stilte en ruimte.
23.5.1972.
J.T. de Smidt.
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Wij maken allen deel uit van een ecosysteem. Alle mensen, alle dieren, alle plan
ten in een bepaald gebied leven in een voortdurend elkaar beinvloeden, elkaar begunsti
gen of benadelen, elkaar leefruimte bereidend of juist ontnemend. Op ontelbare manie
ren werken zij op elkaar in. De levende natuur in zijn geheel staat weer in een wissel
werking met de dode natuur: de grond, het water,de lucht en het klimaat. Dat totaal, van
leven met niet-leven, wordt een ecosysteem genoemd.
Waarom richten de ecologen zich op de studie van deze systemen ? Is het niet een
enorme ballast om die totale structuur te willen bevatten met alle processen en voort
durende veranderingen die daarin plaatsvinden? Het moet toch haast onbegonnen werk
zijn om een samenhangend beeld te krijgen van een systeem waarin organismen samen
leven van bacterie-klein tot woudreus-groot, waarin de bouwstenen van het milieu vari
eren van een atoom tot een heuvelrug, van een dampdeeltje tot een rivier. De proces
sen spelen zich af tussen de flits van een seconde waarin het zonlicht doorbreekt en de
honderden eeuwen waarin de rivier zijn delta opbouwt.
Waarom moeten wij ons met dit gigantische complex bemoeien? Het is toch genoeg
als wij weten welke grond geschikt is voor graan en hoeveel mest er dan bij moet, kort
om hoe we uit de grond ons voedsel moeten halen? Verder moeten we nog weten hoe
we drinkwater kunnen winnen, waar we delfstoffen kunnen halen en waar je huizen en
wegen kunt bouwen. Met de techniek kunnen we deze bezigheden verfijnen en daar heb
ben we de natuur verder niet meer bij nodig - denken we....
Deze gedaehtengang lijkt volkomen logisch en heeft dan ook meer dan een eeuw
wetenschap en techniek beheerst. Hij vormde de motor voor de industriële ontwikke
ling, de economische groei en de snelle stijging van de industriële welvaart. Samen
met de medische vooruitgang maakten zij de weg vrij voor de explosieve bevolkings
toename.
Men ging eraan voorbij dat dit ten koste gaat van de andere deelnemers aan het
ecosysteem en van de niet-levende componenten water, lucht, open ruimte en stilte.
Door de uitdunning of vernietiging van de meeste andere levende deelnemers en door
opgebruiken, vervuilen of verstoren van de niet-levende componenten van het systeem
blijkt echter datgene wat wij als een overwinning op de natuur beschouwden de onder
mijning van ons eigen bestaan te zijn.
Door de onoverzichtelijkheid van de talloze levende wezens en dan nog eens de
complexiteit van de structuren (onder andere in bodemstructuur, oppervlaktereliëf,
grondwatertrappen, opbouw van het plantenkleed, de sporen van activiteit uit de die
renwereld) en van processen (regenen en verdampen, groeien en doodgaan, eten en
gegeten worden, warm worden en afkoelen, enz.) heeft men zich er in veel gevallen
geen voorstelling van kunnen maken welke de gevolgen zouden zijn van het menselijk
ingrijpen.
Bij de ingrepen op kleine schaal waren de gevolgen nog enigszins te overzien en
daardoor voorspelbaar. De Steentijd-mensen wisten dat omhakken de dood van een
boom of neerschieten de dood van een dier betekende. Zij wisten ook dat het openhakken
en verbranden van een plek in het bos de dood van dat stuk betekende, zonder dat ze
precies wisten van hoeveel planten en dieren daarmee het lot was bezegeld. Deze on
zekerheid werd gecompenseerd door twee zekerheden uit de ervaringen van de prak
tijk. De ene was dat het vermogen van dat stuk natuur om levende stof te produceren,
gekanaliseerd kon worden in de richting van eetbare granen, als men er nog enkele
handelingen aan toevoegde: grondbewerking ea zaaien. De andere zekerheid die de
praktijk had. geleerd was dat als men de plek weer aan zijn lot overliet, het omringende
bos er na verloop van tijd vat op kreeg en hem weer in zich opnam.
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Dit soort ervaringen heeft de mens gedurende tienduizenden jaren steeds weer op
gedaan. Uit de archeologische opgravingen weten we dat zelfs hele dorpen weer terug
keerden tot ecosystemen met een hoge graad van natuurlijkheid, als ze door de mens
werden verlaten. Al die tijd was het overwicht van de natuur, die er steeds naar streeft
zich in zijn oorspronkelijke samenstelling en structuur weer te vestigen, zelfs zo groot
dat de mens zich er voortdurend tegen schrap moest zetten.
Misschien is dat een van de redenen voor onze nog steeds wat agressieve houding
tegenover wilde dieren en woeste grond. Misschien rekenen we er ook daarom nog op
dat het herstel vermogen van de natuur groter is dan ons aantastings vermogen. De vraag
blijft echter waarom onze voorouders zich duizenden jaren ongestraft zo konden gedragen,
terwijl ons streven, dat toch een voortzetting van het hunnen is, ons binnen een eeuw
confronteert met gevolgen die voor tal van dier- en plantesoorten noodlottig zijn ge
bleken en nu ook onszelf bedreigen. We kunnen beantwoording van deze ingewikkelde
vraag nog even omzeilen door er op te wijzen dat het ook in vroegere eeuwen niet al
tijd maar goed ging. Denk maar aan de erosie rond de Middellandse Zee en in het
Midden-Oosten. Dat neemt niet weg dat het in de gematigde streken op het noordelijk
halfrond, waar nu de grootste milieuproblemen heersen, lange tijd wel goed is gegaan.
Wat is daar dan zo essentieel veranderd? Een antwoord dat kort is en daardoor simpli
ficeert, maar toch de kern raakt, is de schaalvergroting, de intensiteit en de aard van cle
aantasting van de ecosystemen is op te veel plaatsen, te hevig en te onaangepast ge
worden om nog door het natuurlijk herstelvermogen te kunnen worden opgevangen.
Een kort antwoord is toch nog een mond vol. Dat komt omdat aantasting van de na
tuur, iets nauwkeuriger gezegd, neerkomt op de aantasting van ecosystemen. Ecosystemen
zijn de bouwstenen van de biosfeer, de dunne schil die de aarde omgeeft, waarin het le
ven zich afspeelt en waarin sinds kort ook de bedreiging van dat leven optreedt. Het sim
pele antwoord moest nog zo veel begrippen omvatten omdat alles wat met ecosystemen
te maken heeft zich afspeelt zowel in de ruimte als in de tijd en bovendien zowèl kwali
tatief als kwantitatief moet worden bekeken.
Dit kan worden geïllustreerd door wat er gebeurt op een nieuw stuk land, bijvoorbeeld
een drooggevallen slikplaat of een kaalgeschaafde lawinebaan, waarop zich een pioniervegetatie-*-) vestigt en verder ongestoord ontwikkelt. Er treedt dan een successiereeks2>
op die het pioniergezelschap als beginpunt heeft, vervolgens uit een aantal elkaar op1volgende andere plantengezelschappen bestaat en eindigt in een weinig veranderend
climaxgezelschap. In onze streken bestaat het climaxgezelschap meestal uit bos. Hoe
kunnen we nu de relaties tijd-ruimte en kwaliteit-kwantiteit van een dergelijke succes
siereeks illustreren? Daartoe zullen we enkele eigenschappen van de reeks onder de loep
nemen.
Tijd
Om te beginnen heeft het pioniergezelschap slechts een kortstondig bestaan van
hoogstens enkele jaren, de bestaansduur van de erop volgende plantengezelschappen
neemt geleidelijk aan toe, terwijl het climaxgezelschap in de vorm van oerbos vele
duizenden jaren kan blijven bestaan zo lang het klimaat niet verandert. Als het milieu
te nat is voor bos kan in ons klimaat de climax ook door hoogveen worden gevormd.
We zien dus dat de tijdschaal waarin zich de veranderingen voltrekken, steeds groter
wordt. Anders gezegd: de pionierfase heeft een hoge graad van instabiliteit, de climax
fase een hoge graad van stabiliteit.
De tijdsinvestering houdt in dat tal van processen al zo lang werkzaam zijn, dat
zich daardoor heel fijn afgestemde, complexe structuren hebben kunnen ontwikkelen.
Een voorbeeld daarvan is de bosbodem, een wereld op zichzelf. In de loop van de tijd
heeft zich een zeer ingewikkelde bodemstructuur gevormd, doordat dode plantedelen
tot humus vergaan, de regen de humuszuren oplost en mee naar beneden voert, en ver
volgens de plantewortels die stoffen in de vorm van voedingszouten weer opnemen en
naar boven brengen.
1) Pioni ervegetatie is de eerste in onbegroeid terrein zich vestigende plantengroei.
2) Successiereeks is de vervanging van het ene plantengezelschap door het andere ten
gevolge van veranderingen in het milieu, veroorzaakt door de plantengroei zelf of
door veranderingen van buitenaf.
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Deze kringloop bestaat uit tal van schakels, die elk hun mechanische of chemische
sporen in de grond achterlaten, waardoor op den duur een uitgebalanceerde structuur
ontstaat. Daarin vinden ontelbare micro-organismen een plaats, vooral bodembac
teriën en bodemschimmels. Het is bekend dat zij de producenten zijn van de antibiotica,
die de medische wetenschap in de laatste decennia zo geweldig vooruit hebben geholpen.
Vooral oude en ongestoorde ecosystemen zijn rijk aan bodembacteriën en -schimmels.
De veronderstelling is dan gewettigd dat zich daar van nature de grootste verscheiden
heid aan antibiotica in de grond bevindt .Dit kunnen dan. belangrijke reservoirs zijn
voor het speuren naar nieuwe geneesmiddelen. Behalve antibiotica, zijn er ook nog
andere factoren in de grond zoals toxinen, parasieten en voedselgebrek die een anta
gonistische (vernietigende) werking hebben op micro-organismen. De bestudering daarvan
is van groot maatschappelijk belang. Met elkaar bouwen die factoren namelijk een inge
wikkeld systeem op, waaraan tal van schimmels en bacteriën deelnemen. Hoewel het
een sterk dynamisch systeem is, waarin soorten voortdurend afnemen of toenemen,
worden de veranderingen binnen de perken gehouden door antagonisten3). Juist de ken
nis van die wisselwerking tussen enerzijds de fluctuaties van de soorten en anderzijds
de regulatie door de antagonisten, is van groot belang,
omdat daaruit geleerd kan
worden hoe onder andere een aantal van de organismen die wij kennen als plaag of
ziekteverwekker, van nature in toom worden gehouden .Die regulatie is het best uit
gebalanceerd in de bodem van oude natuurgebieden, die sinds lange tijd ongestoord is.
In ons sterk beïnvloede land zijn dat met name de enkele nog overgebleven stukjes min
of meer natuurlijk loofbos.
Ruimte
Deze veranderingen in de tijd gaan gepaard met veranderingen in de ruimte. In ver
ticale richting komt het pioniergezelschap van bijvoorbeeld riet en biezen niet verder
dan één laag van kruiden, niet hoger dan een of twee meter. Ondergronds bevindt zich
een wortellaag van hoogstens enkele decimeters diep. Het climaxbos heeft minstens een
mos-, een kruid-, een struik- en een boom laag, maar meestal bestaan een of meer van
deze etages uit meer dan een laag, waardoor een sterke verticale differentiatie ont
staat. Bovendien zijn er nog de klim- en slingerplanten en de epifyten;dat zijn planten
die op andere planten groeien, meestal op de stammen en takken van bomen. Met elkaar
vormen al deze lagen en groeiwijzen een ingewikkelde ruimtelijke structuur .Ondergronds
vindt door verschillen in worteldiepte iets dergelijks plaats, terwijl ook humus- en
bodemvorming bijdraagt tot sterke ruimtelijke structurering.
Intussen is ook in het horizontale vlak verfijning opgetreden. Waar zich in de pio
nierfase van een zelfde soortfbijvoorbeeld riet, moerasandijvie, lisdodde) plakkaten
van tientallen meters doorsnede bevonden, waardoor een zeer grofkorrelig patroon
werd gevormd, is gaandeweg een plantendek opgebouwd, waarin op haast elke decimeter
een ander soort staat. De latere successiestadia hebben daardoor een steeds fijnkorreliger patroon gekregen.
Verfijning van de verticale structuur gaat dus samen met verfijning van het hori
zontale patroon.
Soortenrijkdom
Deze toename aan structuren in de ruimte tijdens een proces dat in de tijd steeds
langzamer verloopt, gaat weer samen met een toename aan soorten. Een pioniervege
tatie telt op 100m2 doorgaans niet meer dan 5 of 10 soorten, maar in een goed ont
wikkeld bos kunnen dat er 10- tot 20-maal zo veel zijn. Dan is nog alleen naar de
hogere planten gekeken. Zou men de bodemschimmels en bacteriën erbij betrekken
dan komt men ongetwijfeld tot een nog veel groter veelvoud.
Kwantiteit-kwaliteit
In de pionierfase ligt bij de verschijnselen de nadruk vooral op de kwantiteit. Er
3) Antagonisten is de verzamelnaam voor de organismen in het ecosysteem die een
bepaald soort op enigerlei wijze in hun uitbreiding belemmeren.
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zijn weinig soorten, maar die zijn er dan ook en masse, in een groot aantal indivi
duen en vaak in grote plakkaten groeiend. Ook hun kwantiteit aan geproduceerd levend
plaiitenmateriaal is per seizoen zeer groot. Veel pioniers groeien in een of twee jaar
uit van een stoffijn zaadje tot een metershoge plant. Ze verdubbelen in korte tijd dus
vele malen hun gewicht. Ook voor de vegetatie als geheel geldt dat de hoeveelheid
levende stof (biomassa) die er in een seizoen bijgemaakt wordt, veel groter is dan de
hoeveelheid die er aan het begin van het seizoen al was. In de climaxvegetatie daaren
tegen is er aan het eind vrijwel of helemaal niets over, vergeleken met aan het begin.
Wat er aan nieuwe bladeren, loten en planten bijkomt is juist genoeg om de afstervende
planten of plantedelen te vervangen. Het merendeel van de levensprocessen in de climax
vegetatie dient niet voor vergroting van de kwantiteit, maar voor onderhoud en verste
viging van hetgeen er al is, dus de kwaliteit. De processen vertonen er een'vrijwel
gesloten kringloop, waardoor een hoge graad van stabiliteit wordt bereikt.
Samenvattend kan worden gezegd dat tijdens een successiereeks van pionier naar
climax verschuivingen optreden:
1. van instabiliteit (verandering) naar stabiliteit (gelijk blijven) ;
2. van kwantiteit (produktie) naar kwaliteit (onderhoud) ;
3. van eenvormigheid (weinig soorten, éénlagig, grofkorrelig) naar diversiteit (veel
soorten, meerlagig, fijnkorrelig).
Deze uiteenzetting over successie is bedoeld om te laten zien dat het leven streeft
naar vergroting van diversiteit, kwaliteit en stabiliteit. Daarvoor moet echter aan
belangrijke voorwaarden worden voldaan:
1. dat er geen verstoringen de ontwikkeling terugzetten;
2. dat er voldoende tijd wordt gegund (te berekenen in eeuwen);
3. dat het genetisch materiaal beschikbaar is in de gedaante van wilde planten(en die
ren) om de gezelschappen in de opeenvolgende successiefasen te kunnen samenstel
len.
Omdat de studie van plantengezelschappen verder gevorderd is dan die van de veel
meer omvattende ecosystemen, is als voorbeeld de successie in het vegetatiedek ge
kozen. Men mag echter aannemen dat voor het totale ecosysteem hetzelfde geldt als
voor het belangrijke onderdeel vegetatie. Waarnemingen in de zoölogie, de bodemkunde,
de fysische geografie en de klimatologie bevestigen dat.
Het verschijnsel van het steeds ingewikkelder worden tijdens de ontwikkeling, is
kenmerkend voor het leven. Analoge ontwikkelingen zien wij in de evolutie en in de On
togenese (ontwikkeling van eicel tot volwassen individu).
De veronderstelling lijkt dan ook gewettigd, dat het leven streeft naar een zo groot
mogelijke ingewikkeldheid om daarmee stabiliteit, dus bestaanszekerheid te verwerven.
Vernietiging van ingewikkeldheid, dus van diversiteit en complexiteit brengt dan,
omgekeerd geredeneerd, de stabiliteit, dus de bestaanszekerheid in gevaar.
Daarmee zijn we dan ten slotte teruggekeerd bij de vraag, hoe het komt dat de mo
derne mens het milieu bederft en daarmee zelfs zijn eigen bestaan bedreigt.
Wat wij in de industrielanden in de twintigste eeuw versneld aan het doen zijn, komt
neer op het in snel toenemend tempo afbreken van structuren en kwaliteiten die de ruggegraat vormen van de stabiliteit, van de ecosystemen, of met een ander woord, van
het biologisch evenwicht.
Hoe gaat die afbraak in zijn werk?
In het eind van de vorige eeuw is dat al begonnen met de mechanisering van de
landbouw en de ontdekking van de kunstmest. Die hebben een enorme omwenteling in de
landbouw teweeggebracht. Zoals prof. Westhoff het formuleert: "Voor die tijd verbouw
de men overal iets anders, maar steeds hetzelfde, na die tijd verbouwt men overal
hetzelfde, maar steeds iets anders ."Het fundamentele verschil en de enorme consequ
enties zijn nu direct duidelijk.
Het oude esdorpsysteem van onze zandgronden is een goed voorbeeld van de grote
diversiteit waartoe de voor-mechanische landbouw voerde. Men had weinig mest, dus
die gebruikte men alleen vlak bij huis op de akkers van de es. Daarbuiten lag de heide
waarop men de schapen weidde met als hoofddoel de produktie van potstalmest. De
heide leverde ook de plaggen die telkens in een laag in de potstal werden gelegd om
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meer mest te krijgen. De heideplaggen werden vooral gestoken in de buurt van de dor
pen. De kudde verliet het dorp via vaste schapedriften, waardoor de begrazing bij de
uitmonding op de heide het meest intensief en verder van het dorp minder was. Meest
al lagen de dorpen aan een beekdal waarin de groenlanden lagen. Vlak bij het dorp
werden daarop de paarden en koeien geweid, waardoor de groenlanden dus begraasd,
betreden en bemest werden. De verder gelegen groenlanden werden alleen gehooid.
Van plaats tot plaats deed men dus iets anders, maar op een bepaald stuk grond
deed men wel eeuwenlang steeds hetzelfde. Er ontstond de grote rijkdom aan planten
en dieren die nu nog in enkele reservaten zoals het dal van de Drentsche A en bij
Dwingeloo-Ruinen in stand wordt gehouden.
Mechanisering en kunstmest hebben dit uitgebalanceerde type landbouw, dat een
schoolvoorbeeld was van een kringloopsysteem, radicaal doen verdwijnen. Schapen en
heide waren voor de mest niet meer nodig. Met de mechanisatie was ontginning en be
werking ook van de verst gelegen stukken grond geen probleem meer. Men produceer
de niet meer voor de dorpseconomie, met vaste, steeds terugkerende behoeften, maar
men reageerde op de wereldmarkt. Afhankelijk van de prijs schakelt een boer om van
het ene gewas op het andere, of zelfs van landbouw op veeteelt of omgekeerd. Daarmee
is de toestand ontstaan van overal hetzelfde doen, maar telkens iets anders. Hierdoor
heeft een enorme nivellering plaatsgevonden. Ruimtelijke verschillen zijn uitgewist.
Zowel op de vroegere es, als op de voormalige heide en groenlanden vindt men nu de
kunstweiden als de melkprijs goed is, of akkers als de prijs voor granen of aardappe
len goed is. Veel van wat vernietigd is, is onherstelbaar. De tijdsinvestering van
eeuwen die aan de bloemrijke hooilanden ten grondslag ligt, laat zich niet terugwinnen,
tenzij men opnieuw eeuwenlang wacht en intussen de planten en dieren die er in thuis
horen, niet zijn uitgestorven. De enorme tijdsinvestering die nodig is om een uitgeba
lanceerd ecosysteem te verkrijgen is één van de minst begrepen factoren bij de men
sen die verantwoordelijk zijn voor de talloze diep ingrijpende veranderingen waaraan
ons milieu moet geloven. Velen denken dat mocht het fout uitpakken, het nog wel in
orde gemaakt kan worden. Het vertrouwen van de ingenieurs dat we met onze techno
logie tot alles in staat zijn, is hier echter misplaatst. Een fijnkorrelig patroon en een
ingewikkelde verticale structuur, waarvoor een eeuwenlange ontwikkeling nodig is on
der gelijkblijvende invloeden, dus ook van de menselijke invloed, kan nooit gemaakt
worden omdat wij de tijd niet in onze macht hebben. Die lange wordingsgeschiedenis
geldt ook voor veel niet-levende delen van het ecosysteem, zoals de opbouw van het
bodemprofiel, de dikte van een humus- of veenlaag, de doorsnede en het kronkelige
verloop van een beekbedding.
Een van de vele voorbeelden van de slecht begrepen betekenis van tijdsinvestering
in een natuurgebied is de tracering van Rijksweg 27 die door Rijkswaterstaat aanvan
kelijk dwars door het eeuwenoude rivierbos van het landgoed Nieuw-Amelisweerd bij
Utrecht was gepland. Het bos camoufleerde dan mooi de weg, redeneerde men. Camou
flage door snel opschietende bomen kan in enkele tientallen jaren bereikt worden. Voor
dat doel een oud ecosyteem te gebruiken is roofbouw van de ergste soort. Bomen zijn
nog tot op zekere hoogte vervangbaar, al geldt dat voor oude bomen ook al niet, ge
zien de relatief korte levensduur van een mens. Voor een oud bos als ecosysteem gaat
dat helemaal niet meer op. De onvervangbaarheid van een bos als Nieuw-Amelisweerd
is niet alleen het gevolg van de lange wordingsgeschiedenis van de vegetatie, maar
ook de ingewikkelde opbouw van het milieu kan niet door de mens worden nagemaakt.
Wat in de Ijstijden door smeltwaterstromen en zandstormen door de Rijn is afge
zet aan zand, grind en klei, in van plaats tot plaats steeds weer andere menging, laagdikte en opeenvolging van lagen, is zo ingewikkeld van structuur dat dit door de mens
nooit is na te maken. Door stromend water en door de wind worden de korrels op
grootte gesorteerd voordat ze bezinken. Daarom is de bodemgesteldheid van Amelisweerd zo gevarieerd. Bij elke overstroming van de Kromme Rijn bezonken vlak naast
de bedding eerst de grovere deeltjes die de zandige en gaandeweg wat opgehoogde oeverwal vormden. Wat verder weg van de rivier, waar het water tot stilstand kwam,
zetten zich de fijnste kleideeltjes af, waaruit de laaggelegen komgrond ontstond. Ten
tijde van de Romeinen en de Noormannen verlegde de Kromme Rijn nog al eens zijn
bedding. Ten slotte ontstond daaruit het grillige stelsel van stroomruggronden, oeverwallen en kommen dat kenmerkend is voor het Kromme-Rijnlandschap. Al heeft de
rivier het aandien bepaald, het Iisti idenlandschap ligt er maar 1 tot 2 meter diep on
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der begraven. De zandgronden die bij De Bilt en Zeist nog aan de oppervlakte liggen,
duiken weg onder het rivierland, wat weer te maken heeft met de stijging van de zee
spiegel en de daling van het land. De eenheid van de Utrechtsehe Heuvelrug met deze
begraven zandgrond heeft ook nu nog een grote ecologische betekenis. Er vindt een
constante grondwaterstroom door plaats, die via de goed doorlatende zandlagen af
vloeit van de Utrechtsche Heuvelrug, onder de kleilagen door naar de Kromme Rijn
en nog verder naar het zuidwesten. Daardoor wordt het gebied steeds voorzien van
voldoende grondwater. Bovendien is dat van zeer goede kwaliteit omdat de Utrecht
sche Heuvelrug nog grotendeels met natuurgebied is bedekt, waardoor het regenwa
ter onvervuild of zelfs nog extra gefilterd het grondwater bereikt.
Hieruit volgt tevens dat het milieu niet alleen bepaald wordt door de gelaagdheid
van de grond en door het reliëf ter plaatse,maar ook door wat er op kilometers af
stand in de Utrechtsche Heuvelrug gebeurt met het regenwater dat daar valt.
Zoals er invloeden zijn op korte afstand en op lange afstand, zo zijn er ook in
vloeden die inwerken op korte tijd en op lange tijd. Op korte tijd werkt bijvoorbeeld
het zonlicht op de bosbodem. Alleen in het voorjaar kan het zonlicht tot op de bosbodem doordringen, zo lang de bomen nog niet in blad staan. Veel karakteristieke boskruiden zijn dan ook uitgesproken voorjaarsplanten die hun groei- en bloeitijd al ach
ter de rug hebben als in juni de zomerschemer van het bos begint. Voorbeelden daar
van zijn naast bosanemoon en sneeuwklokje in Nieuw-Amelisweerd de zeldzame wilde
bostulp en gulden boterbloem.
De waardering van een zeldzaamheid heeft tegenwoordig weinig meer te maken
met het ontwakend jachtinstinct van Prikkebenen met botaniseertrommels. De ecolo
gen, die de samenhang tussen plant, dier (en mens) en hun milieu bestuderen, zijn er
inmiddels achter gekomen dat zeldzame planten aanwijzers zijn van zeldzame milieuomstandigheden. Een plant of dier is zeldzaam omdat het milieu waarop hij is aange
wezen zeldzaam is. Zulke omstandigheden komen voor in een rijk gevarieerd milieu,
waar van plaats tot plaats verschillen optreden in bodemgesteldheid, grondwaterhuis
houding, reliëf en (micro-)klimaat. De levensomstandigheden zijn dan zodanig rijk
geschakeerd dat er voor veel soorten planten en dieren een bestaansmogelijkheid
aanwezig is. Het ligt voor de hand dat juist in zo'n geval de kans het grootst is dat
aan de eisen wordt voldaan die een zeldzame soort stelt. Voor de ecoloog betekent
het vinden van een zeldzaamheid dus zo veel als het waarnemen van de top van een
ijsberg. Het is een indicatie voor zeldzame milieu-omstandigheden. Meestal betekent
dat dan weer een ingewikkelde opbouw van het milieu, wat weer tot uiting komt in
een rijk plante- en dierenleven. De grote soortenrijkdom en variatie in het milieu
van Oud- en Nieuw-Amelisweerd moet dan ook in dit licht worden gezien als de rest
van de ijsberg. Samen hebben beide landgoederen 350 soorten hogere planten op 150
hectare, volgens de onderzoekingen van Arnolds, Tienstra en Veenbaas. Dat is een
kwart van alle wilde soorten die ons land telt. Ongeveer 10% daarvan behoort tot de
zeldzaamheden. Nog sprekender zijn deze aantallen als men weet dat binnen een
straal van 10 kilometer in onze stadsgewesten gemiddeld niet meer dan 140 plantesoorten te vinden zijn. (In 1910 waren dat er nog 350 '. )Deze cijfers zijn ontleend
aan Adriani en Van der Maarel.
Voor het tot stand komen van zo'n ingewikkeld samenspel, dus van zo'n complex
ecosysteem, is veel tijd nodig. Wij zagen al dat er meer dan 10 000 jaar nodig is ge
weest voor de opbouw van de bodemgesteldheid, het reliëf en de waterhuishouding
van Amelisweerd. Dat is het niet-levende deel van het ecosysteem. Dan komen er nog
eens een paar eeuwen ongestoorde ontwikkeling bij, voor het levende deel om de
graad van ingewikkeldheid en rijkdom te bereiken die het bos nu heeft. Dit zijn de
invloeden die inwerken op lang tijdsbestek, naast die op kort tijdsbestek zoals het
genoemde voorbeeld van het voorjaarszonlicht, dat een seizoeninvloed is. Juist die
lange ongestoorde ontwikkelingsgeschiedenis van het ecosysteem van Amelisweerd
maakt het zo kostbaar, maar ook zo kwetsbaar. Kostbaar omdat er eeuwen van zorg
vuldig beheer in zijn geïnvesteerd. De markies de Saint Simon, een Frans botanicus
die Nieuw-Amelisweerd bewoonde tegen het eind van de 18de en aan het begin van de
19de eeuw, heeft daar een belangrijke bijdrage toe geleverd. Het Markiezenbos, het
gedeelte ten westen van de Kromme Rijn, waardoor het omstreden tracé is geprojec
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teerd ontleend aan deze bewoner zijn naam. Het zou de moeite waard zijn om eens uit
te rekenen wat het zou kosten aan aanleg en een paar eeuwen onderhoud, als men nu
zo'n landgoed nieuw zou maken.
Deze methode, de waarde van Nieuw-Amelisweerd in geld uit te drukken, zou
weliswaar directe vergelijking mogelijk maken met de 8 miljoen gulden, die nodig
zijn voor een ander tracé , dat vrijwel buiten het bos ligt, maar het zou een weinig
realistische zijn. Een rivieroeverlandschap zoals dat van de Kromme Rijn tussen
Bunnik en Utrecht, maar dan zonder oud bos, is op dat formaat en van die kwaliteit
waarschijnlijk nergens meer te vinden. Zelfs al zou dat te vinden zijn, voor een
nieuwe bosaanleg beschikbaar zijn en het geld om het uit te voeren zou aanwezig zijn,
en wij zouden een paar eeuwen geduld hebben, dan nog is het zeer de vraag of het expe
riment zou lukken. Het is wel zeker dat er een mooi bosgebied kan ontstaan, maar
het kon wel eens de ijsberg zonder top blijken te zijn. Anders gezegd, het is zeer de
vraag of in het verarmde, genivelleerde en vervuilde milieu van thans nog ooit een
ecosysteem zal kunnen ontstaan met de graad van natuurlijkheid, gevarieerdheid en
rijkdom als dat van Amelisweerd. Want dat stamt rechtstreeks uit de tijd dat de me
chanisatie, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, milieuvervuiling en ruilverkaveling
nog uitgevonden moesten worden.
Het feit dat Amelisweerd in de wijde omtrek een der laatste toevluchtsoorden is
voor tal van dier- en plantesooiten ondersteunt de twijfel aan een vervangingsmoge
lijkheid. Het hypothetisch in overweging nemen van een vervanging voert dan ook tot
de slotsom dat het bos van Amelisweerd onvervangbaar is, zelfs al zou men er eeu
wen voor over hebben. Maar juist die tijdsfactor maakt de onvervangbaarheid zo on
verbiddelijk.
Gezien de betrekkelijk korte levensduur van een mens, in vergelijking tot de
leeftijd van een goed ontwikkeld ecosysteem, is het maatschappelijk onverantwoord
om van de laatste restanten nog iets verloren te laten gaan. Het duurt vele mensen
generaties voordat een enigszins uitgebalanceerd ecosysteem tot stand is gekomen.
De afbraak van een oud natuurgebied betekent een definitief verlies voor de samen
leving van nu tot over enkele honderden jaren en gezien het verzwakte regeneratie
vermogen van ons milieu, misschien wel een absoluut onomkeerbaar verlies. Dit
geldt dus ook voor bijvoorbeeld de duinen, de heiden, hoogveengebieden, laagveenmoerassen, wilde hooilanden, bronnen en beken. Al deze landschappen hebben zware
aanslagen te verduren gehad sinds de mechanisatie van de landbouw en de toepassing
van kunstmest.
Ruilverkaveling
Later zijn nog meer wapens in de strijd gebracht ter vergroting van de landbouwproduktie met zo mogelijk nog ernstiger gevolgen voor de diversiteit en dus in de
meest letterlijke zin voor de leefbaarheid van het milieu. Het zijn de ruilverkaveling:
en de chemische bestrijdingsmiddelen !
Waarschijnlijk wordt nergens per gulden zoveel aan maatschappelijke waarde ver
nietigd als met de ruim 200 miljoen (in 1970 236 miljoen) die wij jaarlijks in de ruil
verkavelingen steken. Nog triester wordt de zaak nu
economen eraan twijfe
len of dit geld er bedrijfseconomisch of macro-economisch ooit weer uit zal komen.
Al komt een ruilverkaveling incidenteel ook weieens het behoud van een natuurgebied
ten goede, dit kan nooit in ernst worden aangevoerd ter verdediging van het letter
lijk pletten van het land. Het is de afrekening met de laatste overblijfselen van het
oude, ontstane, gegroeide, dat plaats moet maken voor het nieuwe, bedachte, gecon
strueerde. Indachtig de tijd-ruimterelaties weten wij dat hier op zeer grote schaal
verliezen worden geleden waarvan het merendeel onherstelbaar i s .
In oude cultuurlandschappen zoals die van Drenthe, Twenthe, de Achterhoek,
Noordbrabant en de kop van Noordholland bevinden zich nog talrijke réfugia 4) voor
fragmenten van oude ecosystemen in de vorm van houtwallen, bosjes, weg- of dijkbermen, sloten, poeltjes, beken, stukjes wild grasland, vermen en meertjes en an4) Réfugia zijn toevluchtsoorden.
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dere elementen waaraan ons land vanouds zo rijk was. Daarin handhaven zich nog tal
van wilde planten en dieren, waaronder ook vele microscopisch kleine organismen
zoals algen, bodemschimmels, bacteriën en een tot tal van diergroepen behorende bedem- of waterfauna.
Alsof cultuurtechnici van dit al geen weet hebben, rusten zij niet voordat ons land
eruitziet alsof het met een scheermes is bewerkt. Jarenlange protesten van natuurbe
schermers hebben ertoe geleid dat er wat meer aan de boombeplanting wordt gedaan en
aan de aanleg van een enkele houtwal of een bosjes. Behalve dat het doorgaans aanzien
lijk minder is dan er was, is er het onschatbare verlies aan tijdsinvestering door eerst
het oude op te ruimen en dan iets nieuws aan te leggen. Het verlies blijkt direct uit de
armelijke flora en fauna in deze "nieuwbouw". Het ergste is nog dat de herstelmogelijk
heden in zo grote mate en zo definitief zijn vernield dat als men er later spijt van krijgt
er niet veel meer goed valt te maken.
De herstelmogelijkheid wordt door de ruilverkaveling van twee kanten tegelijk onder
mijnd. Ten eerste verdwijnen met de natuurrestanten de laatste genenreservoirs 5) in
het gebied. Zodra men tot het inzicht komt dat regeneratie van ecosystemen van maat
schappelijke waarde of zelfs noodzaak is, kan het inmiddels voor een aantal organismen
te laat zijn omdat ze zijn uitgestorven. Ten tweede wordt het landschap zo ingrijpend
genivelleerd dat veel van de potentiële mogelijkheden tot herstel voorgoed verloren gaan.
Structuren in de bodem en in het reliëf,verschillen in grondwaterstand, grondwaterstro
mingen en waterkwaliteit zijn in de loop van duizenden of tienduizenden jaren geleide
lijk aan opgebouwd door de rivieren, door het landijs, het smeltwater en de zandstor
men van de Ijstijden, door de lange inwerking van ons regenrijke klimaat, door het
binnendringen en weer terugtrekken van de zee en niet te vergeten door het eeuwenlang
zorgvuldige beheer van onze voorouders. Met onvoorstelbare verblindheid laten wij
onze bulldozers tegelijk met een stuk verleden een stuk toekomst uitwissen. Intussen
storten we miljoenen in de EEG-fondsen voor de garantieprijzen en voor het wegwerken
van de landbouwoverschotten door dumping op de wereldmarkt.
Biociden
Dat wij met de mechanisatie van de landbouw met als gevolg uitgestekte grondcultures, en met de kunstmest en de ruilverkaveling, zijn gaan afglijden naar grotere in
stabiliteit in het milieu uitte zich onder andere in het veel talrijker en heviger optre
den van ziekten en plagen in de landbouw. Insekten, mijten, aaltjes, schimmels, bac
teriën of virussen bezitten de bijzondere eigenschap dat ze in korte tijd talloze malen
in aantal kunnen toenemen. We hebben gezien dat dit van nature past in ecosystemen
die in de pionierfase verkeren en dat die een hoge graad van instabiliteit bezitten. Het
optreden van plagen en van epidemische ziekten is dus op te vatten als een indicatie
voor instabiliteit in het milieu. Men kan er ook de conclusie aan verbinden dat verster
king van de stabiliteit een veilig middel is om de kans op herhaling te voorkomen. Dit
vereist natuurlijk kennis en inzicht in het functioneren van ecosystemen om de juiste
beheersmaatregelen te kunnen kiezen die dan met zorg moeten worden uitgevoerd. Bo
vendien, en dat is voor ons haastige westerlingen wellicht het moeilijkst, het vereist
tijd. Stabiliteit kan niet ineens worden gemaakt, maar moet door geleidelijk groeien
tot stand komen. Stabiliteit ontstaat doordat tal van regulatiemechanismen in het eco
systeem tot stand komen. Een plaag wordt bijvoorbeeld gereguleerd doordat er voldoen
de natuurlijke vijanden aanwezig zijn om te voorkomen dat een plaagorganisme uit de
band kan springen.
In plaats van ons onderzoek en onze technologie te richten op de regulatiesystemen,
zijn we vergiften gaan ontwikkelen ter bestrijding van schadelijke dieren en ziektekie
men. Met soortgelijke middelen proberen we het "onkruid" weg te werken.
Omdat die vergiften niet selectief zijn, maar ook vele andere planten en dieren mee
doden, worden nog meer regulatiesystemen verbroken, worden de landbouwecosystemen
nog instabieler en treden er nog meer storingsverschijnselen op in de vorm van nog
meer en nog heviger plagen. Eenmaal op deze weg moet er nog vaker en met nog ster
ker vergiften gespoten worden. De uitweg raakt steeds verder zoek. Intussen treden on5) Genenreservoirs zijn de bewaarplaatsen voor erfelijk vastgelegde vormen en eigen
schappen.
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verwachte bijwerkingen op in de vorm van vogelsterfte, water vergiftiging, besmetting
van het voedsel en het resistent worden van sommige insekten en mijten.
Biologische landbouw
Behalve de ontwikkeling van streng selectieve bestrijdingsmethoden, die voor ande
re gewassen gegarandeerd onschadelijk zijn en waarmee al enkele hoopgevende resul
taten zijn geboekt, zal de oplossing vooral gezocht moeten worden in de toepassing van
landbouwsystemen die een aanvaardbare produktie combineren met het handhaven van
een zodanige graad van stabiliteit en natuurlijke regulatie, dat schade wordt voorkomen
en dus niet bestreden hoeft te worden.
Door het groeiend aantal winkels waar onbespoten groenten worden verkocht en
brood van onbespoten graan, en door de aandacht die de publiciteitsmedia eraan geven,
is ook bij het publiek bekend geworden dat er methoden bestaan waarmee dat kan. Bo
vendien werken zij zonder of met weinig chemische stikstofbemesting. Dat is daarom
ook van belang, omdat van de overmaat aan stikstof een deel uitspoelt en in de sloten,
vaarten en meren terechtkomt. Het water wordt er door overbemest, bekend als eutro
fiëring, waardoor algengroei optreedt, 's Nachts, en vooral aan het eind van het sei
zoen als de algen afsterven, wordt zo veel zuurstof verbruikt dat al het waterleven door
gebrek aan zuurstof sterft en er dood en rottend water overblijft.
Er zijn tal van bedrijven waarop een biologische methode wordt toegepast, zoals
Loverendaal in Zeeland, het landgoed Sevenaer en het bedrijf van. ir. Haisma in Bergum. Ook in Zwitserland, Duitsland, België en de Verenigde Staten worden deze metho
den in honderden bedrijven toegepast. Jaarlijks komen er honderden bij. Deze zouden
zo ingeschakeld kunnen worden in een onderzoekprogramma naar de mogelijkheid ze
op grotere schaal toe te passen. Wellicht kan een dergelijk onderzoek snel van de grond
komen nu in april 1971 de Commissie Onderzoek Biologische Landbouwmethoden is in
gesteld door dr.ir. G. de Bakker, algemeen directeur van het Landbouwkundig Onder
zoek. De commissie heeft een werkprogramma en een begroting opgesteld. Zodra de
fondsen zijn gevonden, kan het onderzoek van start gaan en kunnen binnen enkele jaren
de adviezen worden verwacht. Er zijn aanwijzingen dat toepassing op grote schaal ze
ker mogelijk zal zijn zonder terug te vallen op een laag produktiepeil van ouderwetse
landbouw. Door critici wordt vooral op de door hen verwachte lage produktie gewezen
omdat daardoor zowel voedselschaarste als een onbetaalbaar hoog prijspeil zou ont
staan. Vooralsnog geeft de praktijk voor deze vrees weinig grond. Wel ziet het er naar
uit dat rekening gehouden moet worden met enkele moeilijke omschakelingsjaren waarin
financiële hulp onmisbaar is.
De biologische landbouw zal ongetwijfeld gebaat zijn met het handhaven van natuur
lijke elementen in het landschap. De kleinschalige cultuurlandschappen zoals die van de
Drenthse, Twenthse, Achterhoekse en Noordbrabantse beekdalen zouden daardoor wei
eens van bijzondere landbouwecologis che waarde kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de
oude esdorplandschappen, waarvan trouwens de beekdalen dikwijls een onderdeel vor
men. Ongelukkigerwijs gelden die juist als de meest achterlijke landbouwgebieden, waarop
de Cultuurtechnische Dienst het bij voorkeur heeft gemunt om te ruilverkavelen. Wij zul
len snel moeten zijn willen we nog iets van die landschappen redden. De kleinschalige,
ingewikkelde opbouw van die landschappen bezitten nog grote ecologische potenties,
die met een verstandig wetenschappelijk beheer weer werkzaam gemaakt kunnen worden.
Het is de hoogste tijd dat wij de ecologische erosie van ons leefmilieu stoppen
en onze wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke capaciteiten richten op
een zorgvuldig ontwikkelen en beheren van een zo groot mogelijke stabiliteit in de tijd
ruimte waarin wij en alle andere organismen leven, waarvan wij afhankelijk zijn en
waarin wij, deze organismen en de generaties na ons recht hebben op een toekomst.
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de toekomst van de wereld
Een van de vreemdste verschijnselen van de afgelopen jaren is het reusachtige
succes van de Club van Rome. Al jarenlang hebben grote aantallen mensen
met alle kracht en ernst die ze maar bezaten, gewezen op de gevaren die
onze planeet bedreigen. Ze zijn óf voor gek verklaard, óf met een bemoedi
gend schouderklopje de mist in gestuurd. Maar nu komt er plotseling een
groepje uit de Europese superelite, en terwijl er binnen dat groepje steeds
werd gehakketakt over de uiteindelijke vorm en de uiteindelijke conclusies
waartoe een eerste werkstuk zou kunnen leiden, is dat werkstuk allang boven
zichzelf uitgestegen; het is een verzameling dogma's geworden voor zo on
geveer alle milieubeschermers.
Het succes blijkt uit bijv. een poging in het Britse blad Ecology om een noodprogramma op te stellen voor Engeland. Uitvoering van dat programma zou
dan de Britse bijdrage zijn tot het voorkomen van een wereldramp. In Nature
is het programma als een brok hysterie van de hand gewezen, maar onderdehand gaat de studie verder.
In Nederland hebben we nu een 'Werkgroep Toekomst' gekregen. Er beston
den al een aantal van zulke groepen (Werkgroep 2000, Raad voor Milieu
defensie, Centrum Milieuzorg, Actie Strohalm, om maar een paar voorbeelden
van landelijk werkende organisaties te noemen), en er bestaat zelfs een half
Ministerie dat aan milieuzorg is gewijd en een landelijke commissie die het
milieu-onderzoek wil coördineren. Maar al die instellingen verschillen op één
belangrijk punt van de Club van Rome en van de Werkgroep Toekomst, die
gerust als een dochter van de Club mag worden gezien.
Dat grote verschil is, dat al die andere clubs en groepjes bestaan uit al dan
niet deskundige, ernstig bezorgde, maar gewone mensen. Niet aldus de Club
van Rome en de Werkgroep Toekomst. Om daarin te komen moet men een
zeer hoge positie hebben bij het bedrijfsleven of een internationaal beroemd
geleerde zijn, zij het dat men als geleerde toch in elk geval de dogmata van
onze samenleving (economische groei en vrijheid van onderneming) dient te
onderschrijven.
Dat klopt ook met een analyse van het rapport van de Club van Rome. Daar
in zien we dat weliswaar de bevolking moet afnemen, het grondstoffenver
bruik moet dalen enz., maar dat de investeringen in bedrijven nog zeker een
jaar of vijftig ongehinderd moeten doorgaan.
Dit is weer geheel in overeenstemming met wat het Nederlandse lid van de
Club, prof. Böttcher, onlangs in een lezing zei: "Het was verkeerd van Rot
terdam de vestiging van hoogovens op de Maasvlakte te weigeren".
De nieuwe wereld van de Club van Rome ziet er dus als volgt uit: er komt
een kleinere wereldbevolking, die bovendien per hoofd minder kan consu
meren. Dat wordt bereikt door industriële produktie van milieubeveiligingsapparatuur en door industrieel hercirculeren van grondstoffen, die samen
via een zeer hoge prijs van de consumptiegoederen ervoor zullen zorgen dat
de reële consumptie afneemt, terwijl toch zowel de omzetten als de daarmee
samenhangende winsten en intrinsieke waarden van de industriële bedrijven
blijven toenemen.
We mogen blij zijn dat de Club van Rome apolitiek is. Hoe zou eigenlijk het
wereldbeeld van een wel politiek elitegezelschap eruit zien?
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Omdat evenwichtige, dat zijn altijd oude, ecosyste
men van uitermate groot belang zijn voor het voort
bestaan van het leven op aarde, zullen we de schaars
geworden gebieden waar we zulke systemen vinden,
zorgvuldig moeten handhaven. Elders zullen we moe
ten leren leven volgens de principes van de ecologie.

ecologie, een grondbeginsel
J. T. de Smidt
Instituut voor Systematische Plantkunde
Rijksuniversiteit te Utrecht

De onomkeerbaarheid is een van de hardste,
een van de meest radicale aspecten van de mi
lieu verslechtering. Een noodlottig harde bot
sing daarmee kan alleen voorkomen worden
door beperking van onze produktiegroei en door
indamming van de bevolkingsexplosie. De on
omkeerbaarheid blijkt direct uit de onmogelijk
heid om een uitgestorven diersoort of planten
soort ooit weer nieuw te maken. Ook een en
kel dood individu van plant, mens of dier kan
nooit meer levend worden gemaakt. Van leven
naar dood is een simpele stap, maar hij is on
omkeerbaar, er is geen weg terug.
Via milieuvervuiling naar de dood is doorgaans
niet één enkele stap (soms wel), maar een hele
reeks van stappen en daar zijn wij dan nu aan
bezig. De meeste stappen maken niet wijzelf,
maar andere levende wezens zichtbaar. Zij wor
den ziek, nemen in aantal af, gaan dood.
Misschien denken de lezers nu wel, 'alweer zo'n
onheilsprofeet'. Ik zal proberen te zeggen waar
om zij in dubbel opzicht ongelijk hebben. Ten
eerste kunnen ze beter wel luisteren, om te
weten waar we met z'n allen aan toe zijn, wat
we bezig zijn te doen met het milieu waarin en
waarvan wij leven. Ten tweede is het een dood
doener om de ecologen tot onheilsprofeten te
verklaren als ze de signalen die ze waarnemen
omdat het hun vak is, niet verdoezelen.
Zij kennen de betekenis van deze signalen en
het is hun plicht ze aan allen bekend te ma
ken. Ik zou graag willen, dat het alleen maar
sentimentaliteit was om je ongerust te maken
over het verdwijnen van vlinders, vleermuizen,
havikken, hagedissen en wilde orchideeën. Al
zijn sentiment en gevoel geen zaken om als onLinks: een landschapje in Voorne, laatste wijkplaats
voor verscheidene soorten.

belangrijk ter zijde te schuiven, als bioloog zie
ik het mijn taak, mij af te vragen wat de oor
zaak en wat de gevolgen zijn en als ik het
antwoord meen te hebben gevonden, dat dan
door te vertellen.
Er is nog een uitweg, en juist die uitweg maakt
het de plicht van mij en de andere ecologen,
niets te verdoezelen. Indien wij het 'point of
no return' gepasseerd zouden zijn, dan zou er
reden zijn de realiteit voorzichtig en beetje voor
beetje duidelijk te maken, zoals bij een onge
neeslijk zieke patiënt.
De weg die wij nu bewandelen is gemarkeerd
door onomkeerbare stappen. Dit betekent niet
minder dan dat wij op weg zijn naar de laatste
onomkeerbare stap, die naar de dood zal lei
den. We zijn begonnen met het uitroeien van
de raaf en de goudplevier, we gaan door met
het verdrijven van de ijsvogel en de ooievaar.
Van onze wilde planten hebben we er in deze
eeuw 50 soorten verloren, en 120 soorten of
vormen zijn teruggedrongen tot op minder dan
5 vindplaatsen. Dan zijn er nog eens 250 soor
ten zeldzaam tot zeer zeldzaam geworden. Ten
minste evenveel lopen de kans om in de naaste
toekomst tot de zeldzaamheden te gaan beho
ren (ontleend aan Adriani en Van der Maarel).
Meer dan de helft van onze 1400 wilde plan
tensoorten is bedreigd. In het Rijnmondgebied
is nu al 50% van de soorten die er voorheen
groeiden uitgestorven. Het zijn uiteraard de
gevoelige soorten die het eerst verdwijnen. Hun
dood is het signaal dat er iets mis is, zoals de
dode vissen in de Rijn ons op tijd waarschuw
den voor de endosulfanvergiftiging, om bij
Vreeswijk de inlaat voor drinkwater te kunnen
sluiten.
Het is een grote vergissing om te denken, dat
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we nieuw kunnen maken wat we kwijt zijn.
Sommige technologen zeggen, we kunnen stilte
produceren, net zo goed als lawaai, het is al
leen duurder. Zij denken dan aan geluiddem
pers of andere machines. Maar een hoogveen
dat is afgegraven komt nooit meer terug; de
Beer in Europoort is voorgoed weg. De voch
tige duinvalleien langs de Hollandse kust zijn
verdroogd, voor altijd, infiltratie van Rijnwater
heeft daar niets van teruggebracht, hoogstens
erger voorkomen. Het Veluwerandmeer is in
een paar jaar tijd vergiftigd. De fosfaten die
erin zitten krijgen we er niet meer uit. Toch
gaan wij door met het vernietigen van de Wad
denzee en de Oosterschelde, hoewel wij weten
dat dat proces onomkeerbaar zal zijn.

onze industriële investering moeten gebruiken
om zo schoon te produceren, dat wij het point
of no return niet bereiken.
Dat gaat heel veel geld kosten. Wij zullen on
ze groei er aan moeten opofferen en omscha
kelen van meer naar beter, van kwantiteit naar
kwaliteit. Daar ligt de uitdaging voor de mo
derne technologen.
Wij zullen ook van de 'wegwerpeconomie' moe
ten terugkeren naar de 'duurzaamheidsecono
mie'. De bevolkingsexplosies zullen moeten
worden ingedamd. Het is de hoogste tijd voor
het doorvoeren van de derde grote revolutie in
de geschiedenis van de mensheid: die van ac

De biosfeer is in een tijdsverloop van miljarden
jaren opgebouwd en sinds ongeveer een mil
joen jaren leeft ook de mens daarin; pas 20.000
jaar geleden vestigden zich de eerste mensen
in ons land. Wat die er toen deden was niet
onomkeerbaar, want daar zijn hun nazaten
pas een goede honderd jaren mee bezig. Die
doen het echter zo snel en zo grondig, dat er
van het oude leefmilieu niet veel meer over is.
Wij kunnen veel op technisch gebied, maar tijd
kunnen we niet maken; geen minuut, geen se
conde. Daarom zijn de processen waarmee de
natuur in duizenden of miljoenen jaren alles
opbouwde, onomkeerbaar.
Zandruggen, die in ingewikkelde gelaagdheid
door de ijstijden zijn opgeworpen kunnen wij
gemakkelijk afgraven, nooit echter weer op
bouwen. Grondwater van de zuiverste soort,
gedurende tientallen eeuwen daarin opgeza
meld kunnen wij in een klap bederven door
infiltratie mét vergiftigd Rijnwater, maar het
nooit meer schoon krijgen.
De onomkeerbaarheid is kenmerkend voor een
aflopend systeem, dat via vele kleine stappen
van vernietiging naar het onvermijdelijke punt
voert waarop alles 'op' is. Alleen de dood kan
ons dan nog verlossen. Wij moeten stoppen met
onomkeerbaarheid van de watervervuiling, van
de luchtvervuiling, van het volbouwen van ons
land met steden, met wegen, met vliegvelden.
Wij zullen moeten afzien van groei van onze
productie, groei van onze bevolking; ze gaan
ten koste van het opvangvermogen dat de na
tuur opbouwde lang voordat de mens er was.
Onze groei vraagt zoveel ruimte, dat het open
landschap daarvoor in snel tempo wordt opge
rold. Het steeds kleiner wordende restant moet
dan nog onze afval verwerken, maar dat gaat
nu al niet meer. Toch gaan wij door. Wij zullen

De agrarische revolutie
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tieve geboorteregeling
schone industrie.

en

ontwikkeling

van

De eerste grote revolutie, afgezien dan van die

Waar zien wij nog een ijsvogel?

van aap naar mens, die wij als evolutie aan
duiden omdat die op genetische veranderingen
berust, was die van jager naar boer.
Was dit een slimmigheid voor het gemak, of
was het een noodzaak? Slimheid, of inzicht,
was er zeker bij nodig, maar de noodzaak zal
voorop hebben gestaan. De bevolking van ren
dierjagers kon niet verder toenemen dan het
aantal rendieren toeliet. Het aantal rendieren
dat men kon vangen, bepaalde hoeveel men
sen daarvan konden leven. Ook al waren er
een aantal vette maanden in een jaar, de be
perkende faktor voor het mensental was niette
min de vangst in de magere maanden.
Er heerste een 'onverstoorbaar' evenwicht tus
sen jager en prooidier of elders tussen visser
en visvangst. Tienduizenden jaren heeft dat ge
duurd, totdat de mens ontdekte dat hij de die
ren kon temmen en als 'huisdier' houden en de
in het wild verzamelde planten op akkers als

'gewas' kon telen. De aanleg van voorraden le
vende dieren en gedroogd gewas schiep volko
men nieuwe mogelijkheden voor het overbrug
gen van het slechte jaargetijde. De rem op de
. bevolkingsaanwas kwam te vervallen en de
mensheid vermeerderde zich enorm.
Aanvankelijk was de grond vrij, zoals dat ook
voor de jagers het geval was. Het land was ge
meenschappelijk bezit, waarop ieder zich vrij
kon vestigen. Dit begrip leeft nog voort in ons
woord 'meent', waarmee gemeenschappelijke
weidegrond of hooiland wordt aangeduid. Zo
lang er genoeg van is, kan iets een meent zijn,
maar zodra schaarste optreedt is het met het
vrije gebruik gedaan. Ieder krijgt een stuk toe
bedeeld en moet het daar verder mee doen. Hij
krijgt dus een stukje van de rijkdom, maar als
hij behoefte zou hebben aan meer, dan is dat
er niet. Dat wil zeggen dat hij ook een stuk
van de schaarste krijgt te dragen.
De verdeling van rijkdom en schaarste, aanvan
kelijk beslist door het recht van de sterkste in
gevecht of oorlog, werd later bij de wet gere
geld, meer of minder rechtvaardig en gehand
haafd door een opgelegd of gekozen gezag.
Zelfs de beste wet kon echter niet verhinderen
dat bij een groeiende bevolking ook de be
schikbare grond schaarser werd, met als ge
volg een schaarste aan bestaansbronnen in de
nog steeds agrarische samenleving.
Kolonisatie en emigratie vormden een weinig
rechtvaardige uitweg. Ontsnapte de rendierja
ger na tienduizenden jaren ann zijn bestaans
minimum door zich op de landbouw toe te leg
gen, na enkele duizenden jaren had de landbou
wer zijn uitbreidingslimiet bereikt; de grond
was op. Voor verdere ontwikkeling moesten
weer geheel andere bestaansbronnen worden
aangeboord.
De industriële revolutie

Waar zien wij nog een blauwtje?

De mechanisatie van de landbouw en het ge
bruik van kunstmest leidden tot een indruk
wekkende vergroting van de opbrengst. Dez_e
vorm van 'roofbouw' werd echter bestraft met
landbouwplagen en ziekten, waartegen allerlei
bestrijdingsmiddelen in het geweer werden ge
bracht.
De grond is al lang geen gemeenschappelijk
bezit meer, maar lucht en water zijn dat nog
wel. Nu was de grondverdeling in feite een
verdeling van de oogst, het landbouwprodukt.
Er was nog geen afval die ongevraagd bij de
buurman terecht kwam. Dat die er nu wel is,
hebben we nog niet begrepen. We erkennen al-
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Een hunnebed met oogst te velde, een natuurland
schap dat we niet kunnen missen.

leen vuil, in vaste vorm, waarvoor verordenin
gen bestaan. Verder is er niets geregeld.
Men is vrij om het grondwater te 'bevuilen'
met kunstmest en biociden. Die mogen onge
limiteerd het oppervlakte- en grondwater ver
vuilen en vergiftigen. Men mag vanaf zijn eigen
stuk grond ook al het mogelijke en onmoge
lijke in de lucht uitstoten. De wet laat het
'recht' op vervuiling onaangetast, zoals thans
blijkt uit de ontwikkeling rond Moerdijk, Sloe,
Mijnstreek en Smeerpijp. Water en lucht zijn
vogelvrij. Water en lucht zijn sinds de indus
triële revolutie niet alleen 'levensmiddelen' van
de eerste orde voor plant, dier en mens. De
mens, dat zijn wij dus, is ze vooral gaan zien
als 'grondstoffen' die onbeperkt en vrij te ge
bruiken zijn, zoals de grond van de eerste land
bouwers.
Onze industrie staat nu op het peil van de pri
mitiefste landbouw.
Men mergelde een stukje grond uit en liet dat
dan liggen om een nieuw stuk te nemen. Mil
joenen vierkante kilometer zijn door roofbouw
voorgoed verloren gegaan. Totdat men leerde
de grond te verzorgen en niet te belasten.
De grond is een produkt van eeuwen, maar de
lucht is er een van miljarden jaren. Wij kunnen
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daarmee veel minder risico's nemen dan met
de grond. En wij weten dat alleen al door ver
keerd gebruik van grond (en daarmee van het
water) tal van oude beschavingen te gronde zijn
gegaan. Het is de hoogste tijd dat wij onze
geschiedenisles leren en regels opstellen voor
een goed gebruik van lucht en water.
De groene revolutie
Zoals schaarste aan grond het opstellen van
'regels' noodzakelijk maakte, zo is ook de
schaarste aan schoon water en zuivere lucht
reden voor het opstellen van 'regels'. Dit moet
gebeuren voordat dit proces onomkeerbaar ge
worden is, zoals de grondleggers van onze be
schaving tot hun grote schade hebben ontdekt
in de nu doodarme landen rondom de Middel
landse Zee.
Toch zal, ondanks de beste wetten tegen bo
dem-, water- en luchtvervuiling, de schaarste
toenemen zolang de bevolking blijft groeien.
Schaarste kan door een wet alleen niet kleiner
worden gemaakt, ten hoogste kan naar een zo
evenredig mogelijke verdeling worden gestreefd.
Een werkelijke oplossing kan alleen worden ge
boden door een 'nieuwe' revolutie. Deze onver
mijdelijke revolutie kan men zich niet anders
dan twee-ledig voor ogen stellen:
(1) Opheffing van schaarste aan schone lucht

en schoon water door afschaffing van af
valput, riool en schoorsteen, zowel in de
privésfeer als in de publieke sector. Hier
voor is een tweede industriële revolutie
(een technologische) noodzakelijk. Het is
met de moderne technologie mogelijk om
de afvalstoffen opnieuw in het produktieproces in te schakelen, de zgn. recirculatie,
waardoor afvalstoffen niet langer in het
milieu uitgestoten behoeven te worden. De
grootste belemmering zijn echter de kosten
en de daarbij toch ook onvermijdelijk grote
energiebehoefte met in elk geval een koel
waterprobleem.
(2) Het tegengaan van toenemende grondschaarste in de vrije ruimte door radicale
indamming van de geboorteaanwas. Al zijn
water en lucht schoon, het ruimtegebrek
blijft en wordt met de dag nijpender, als de
bevolkingspolitiek geen snelle omkeer neemt.
Bij de 13 miljoenste Nederlander past grote
bezorgdheid. Misschien kan ook nog ge
dacht worden aan het ontwikkelen van
woonvormen en industrietypen die zeer veel
minder ruimte nodig hebben.
De nieuwe revolutie zal een fundamenteel an
dere moeten zijn dan beide voorafgaande re
voluties. Het doel kan nu niet meer bestaans
zekerheid zijn door grotere produktie voor een
toenemende bevolking. Produktie en groei zijn

Laagveenmoeras — een ecologisch rustareaal van
enorme betekenis voor milieu en volksgezondheid.

hun optimum voorbij. Het gaat thans om be
staanszekerheid, niet alleen door op onszelf te
letten, maar tevens door de zorg voor onze
omgeving en voor het in stand houden van
een optimaal milieu. Wij moeten wennen
aan de noodzaak dat afremmen nu beter is
dan groei, teneinde stabiliteit en dus zekerheid
te winnen.
Vervuiling en ontwrichting van het milieu ko
men van de kant van de mensen en vloeien
voort uit onze huidige maatschappij-structuur.
Wij kunnen bestuderen hoe de natuur daar
onder lijdt en hoe lang wij denken dat hij het
nog kan volhouden. Het is wel nodig om dat
te doen, maar het heeft als doel op zichzelf
weinig zin om de ondergang te beschrijven. Het
is wel van belang om daardoor gewaarschuwd
te worden en nog op tijd het tij te kunnen ke
ren. Het is ook van belang om te weten waar
we dan weer naar toe willen en waarom. Het
antwoord op deze vragen bevindt zich in onze
natuurgebieden.
Het natuurlijke landschap
Bestudering van het oude landschap zou ons
moeten vertellen wat nu eigenlijk de betekenis
is van een natuurlijk milieu voor plant, dier en
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mens om in te kunnen leven en in leven te
blijven; dus er gezond in te zijn. Tal van vra
gen komen op ons af: (a) welke factoren zijn
essentieel, (b) welke minder, (c) hoe houdt zo'n
natuurlijk systeem zich in stand, (d) hoe beinvloeden de organismen elkaar, (e) hoe blijven
ze gezond, (f) blijft zo'n toestand steeds gelijk
of (g) treden er veranderingen op. Met de be
antwoording van deze en vele soortgelijke vra
gen is pas een begin gemaakt. Daarom alleen
al is het noodzakelijk om natuurlandschappen
te behouden, om er achter te komen volgens
welke natuurwetten de levende wezens, de
mens inbegrepen, elkaar en het totale leefmilieu
instandhouden.
Intussen is al wel duidelijk, dat het voor het
voortbestaan van het evenwicht een voorwaarde
is dat die landschappen intact worden gehou
den. Hun ons omringende aanwezigheid, met al
le functies en invloeden die ervan uitgaan, is es
sentieel voor ons en alle andere levende we
zens. Dit geldt nog het sterkst voor de oude
landschappen met ingewikkelde, soortenrijke
'ecosystemen' die in de loop van duizenden ja
ren geleidelijk zijn opgebouwd. Het zijn bijv.
de landschappen van de Veluwe. Brabant en
Drente met de oorspronkelijke eike-berkebossen, hoogvenen, heiden, stuifzanden; maar ook
die van de Achterhoek, Twente en Zuid-Lim
burg met de eike-haagbeukbossen en de rijk
gevarieerde houtwallen op leem- en lössgrond,
die van de duinen, van de laagveenmoerassen
en van de stroomgronden langs de rivieren.
De stabiliteit die er in deze landschappen heerst
komt tot stand door een ingewikkeld samen
spel van koppeling en terugkoppeling. Daar
voor is een grote diversiteit van plant- en dier
soorten vereist om die ingewikkelde wisselwer
king plaats te doen vinden.
Hoe komt nu een grote soortenrijkdom tot
stand. Enerzijds kan die het gevolg zijn van
grote afwisseling in het abiotische milieu, bijv.
door een geaccidenteerd relief, zoals in de dui
nen, waardoor aanzienlijke verschillen bestaan
tussen het microklimaat van noord- en zuid
helling en tevens grote vochtverschillen tussen
de droge toppen en de natte valleien (althans
vóór de ontwatering, of zoals nu nog bestaat
op Voorne). Anderzijds ontstaat biotische di
versiteit tijdens langdurige ontwikkelingen. In
open water, op kaal zand en op kale rots ves
tigen zich pioniergezelschappen die zich alle
via een reeks van steeds ingewikkelder worden
de tussenstadia tenslotte ontwikkelen tot de
meest ingewikkelde ecosystemen die wij ken
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nen: de bossen. Al zijn bossen de hoogst ont
wikkelde eindstadia, ook de stadia van de wil
de graslanden, rietmoerassen, heiden en vennen
bezitten grote .diversiteit. Zijn ze naast elkaar
in afwisseling aanwezig, zoals in oude cultuur
landschappen vóór de toepassing van kunst
mest, biociden en ruilverkaveling, dan bestaat
een optimale situatie. Zelfs met de huidige
stand van de wetenschap is het moeilijk om de
betekenis van deze stabiele gebieden voor het
milieu tenvolle aan te geven. Enkele belang
rijke aspecten van natuurlandschappen zijn:
(1) Bij uitstek geschikte gebieden voor de 'produktie' van schoon water. Tot ver in de om
trek profiteren mens, dier en plant daarvan.
De Vechtplassen bijv. ontvangen vanouds hel
der water in de vorm van kwel afkomstig uit
het Gooi. Dat ze toch vervuilen is het gevolg
van het oppompen van grondwater in het Gooi,
waardoor de kwel stopt en vuil Vechtwater in
gelaten moet worden. Waar nog wel kwel plaats
vindt, zoals in de Bethunepolder, wordt dat
rechtstreeks afgevoerd voor de drinkwatervoor
ziening van Amsterdam.
Complexe natuurgebieden, vooral op zand
grond, bezitten ondergrondse en voor een deel
ook oppervlakte zoetwaterreservoirs van goede
kwaliteit, die een tegendruk vormen voor het
vervuilde water in het omringende cultuurge
bied.
(2) Het zijn de stabilisatoren van ons totale
leefmilieu. Ze vertegenwoordigen elementen
van rust. Hier zijn ziekten en plagen zeldzaam,
want die horen bij onrust en zijn de indicato
ren voor instabiliteit. luist de aanwezigheid
van zulke ecologische rust-arealen zou tot de
belangrijkste voorwaarden voor volksgezond
heid kunnen behoren. Niet alleen door hun
produktie van helder water en door hun tegen
wicht tegen ziekten en plagen, maar wellicht
in de naaste toekomst ook als de streken waar
in nog hoogwaardig voedsel kan worden ver
bouwd. Cultuurland dat in zo'n inv/endig ge
reguleerde streek ligt zal gemakkelijker zonder
bespuitingen toekunnen. Zouden die streken
buiten de invloed van vervuiling worden ge
houden, dan kunnen vooral daar de biologische
landbouwprodukten worden gekweekt.
(3) De functie als 'genetisch reservoir'. Behalve
als bron van materiaal voor wetenschappelijk
Rechts: een oude hoeve op Markeio. Het is een grote
vergissing om te denken, dat we nieuw kunnen ma
ken wat we kwijt zijn.

Een oude dorpskern bij Schoonebeek (Dr.). Van het
oude leefmilieu is niet veel meer over.

onderzoek waarvan de onmiddellijke betekenis
onmeetbaar is, hebben natuurgebieden directe
waarde als 'genenarsenaal' bij speurwerk naar
nieuwe geneesmiddelen, voor veredeling en re
sistentievergroting van kuituurgewassen en als
uitstralingsbron van organismen van het juiste
genetische type bij het terugvoeren van kuituurland naar natuurgebied ter versterking van het
natuurlijk evenwicht.
Natuurgebieden met de meeste variatie in de
ecosystemen bezitten de rijkste genenreservoirs.
Kwaliteit is in dit opzicht belangrijker dan
kwantiteit. Restanten van bijna verdwenen eco
systemen, zoals bij ons hoogveen, onbemeste
hooilanden, rivierduinen, heldere beken, e.d.
dienen dan ook als laatste genenbron met de
uiterste zorg te worden beheerd, al zijn zij nog
zo klein.
(4) Ze vervullen de signaalfunctie. Het stand
houden of achteruitgaan van soorten is een
graadmeter voor vervuiling. De zeldzame soor
ten zijn meestal de gevoeligste en die verdwij
nen het eerst. Daarmee verliezen wij de beste
indicatoren. Elke verdwenen of sterk afnemen
de soort zet een leefbaarheidssignaal op rood.
Zoals gezegd zijn dat er onder de hogere plan
ten in ons land alleen reeds 700. De enorme
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achteruitgang van vlinders, amfibieën, reptielen,
vogels, vleermuizen en roofdieren, geeft het
zelfde beeld.
Dit toont duidelijk de kritieke aftakelingssituatie aan, waarin ons leefmilieu zich bevindt.
(5) De microbiologische laboratoriumfunctie.
De bestrijding van infectieziekten heeft sinds de
ontdekking van de antibiotica (o.a. penicilline)
grote vooruitgang geboekt. Er zijn steeds meer
aanwijzingen dat antibiotica niet alleen gene
zend, maar ook ter voorkoming van ziekten
een essentiële rol spelen. Zoals bekend, zijn het
afscheidingsprodukten van schimmels en bacte
riën. Een grote verscheidenheid van schimmels
is vooral te vinden in de grond van oude sta
biele natuurgebieden zoals loofbos, dennebos,
heide, hoogveen, binnenduinen, wild grasland.
Daar moet dan ook het grootste assortiment aan
antibiotica worden verwacht, hetgeen van be
lang is voor het speuren naar nieuwe genees
middelen
Hoewel gericht onderzoek nog in een beginfase
verkeert, wijst veel erop dat dit tevens de ge
bieden bij uitstek zijn voor bestudering van het
antagonisme bij micro-organismen. Antagonis
me is de remmende invloed die populaties van
micro-organismen ondervinden van de antibioti
ca en toxinen die door andere organismen wor
den afgescheiden, maar ook van parasieten en

van voedselgebrek. Hoe rijper en ingewikkelder
een bodem, hoe beter het antagonisme een
groot aantal populaties in toom houdt. Welis
waar is het systeem waarin zij leven dynamisch,
maar over een lange periode gezien, zeer sta
biel. Kennis van deze regulatiemechanismen is
van groot maatschappelijk belang. Het geeft
ons onder andere inzicht in de wijze waarop
soorten die wij kennen als plaag of ziektever
wekker, van nature binnen ële perken worden
gehouden.
Omdat tot voor kort vrijwel niemand hier aan
dacht, kunnen we er uit leren, dat natuurge
bieden een veelheid van functies kunnen ver
vullen, waarvan wij nog steeds geen besef heb
ben, maar die niettemin van essentieel belang
kunnen zijn voor het leven.
(6) Met het begrip psychische stabilisator/unc
tie tenslotte, zou men de betekenis kunnen
aanduiden, die een rijk geschakeerde omge
ving heeft voor het geestelijk welzijn. Gedrags
psychologisch onderzoek heeft ons geleerd, dat
onze psyche een aantal genetisch vastgelegde
reactiepatronen bezit. Evolutionistisch gezien is
het nog maar kort geleden dat wij savannebe
wonende jagende •oofdieren' waren, en dat wij
ons nog nauwelijks van deze 'genetische erfe
nis' hebben kunnen los maken (Hillenius).
De geringe veranderlijkheid over een paar hon-

Het boerenland vervult nog andere maatschappelijke
functies dan het produceren van verbruiksgoederen.

derdduizend jaar blijkt niet alleen te gelden
voor onze lichamelijke eigenschappen, inaar
ook voor een aantal fundamentele gedragspa
tronen. Ook in dat opzicht verschillen wij niet
wezenlijk van de andere levende wezens. Daar
om hebben wij onontkoombaar behoefte aan
prikkels uit onze dagelijkse omgeving die de
reactiepatronen van de jagende mens op gang
brengen. Daarbij valt te denken aan het optre
den van onverwachte verschijnselen of gebeur
tenissen, avontuur, verrassing, aanleiding om
dingen nauwkeurig te observeren of te gaan
naspeuren. Hiervan is overigens nog zo weinig
bekend, dat meer onderzoek dringend gewenst
is.
Zoveel is al wel duidelijk, dat wanneer wij de
noodzakelijke prikkels niet ontvangen, wij die
dan gaan zoeken. Soms kan dit zoeken een
agressief karakter dragen, zoals bij de jeugd
benden in grote steden. Ook bij het zoeken naar
het verband tussen het toenemen van agressivi
teit en de groeiende bevolkingsdichtheid biedt
de gedragspsychologie belangrijke aanknopings
punten. De mogelijkheid om te kunnen 'vluch
ten' in stilte en eenzaamheid blijkt van groot
belang om agressiviteit tegen te gaan. Opnieuw
blijkt hier de fundamentele betekenis van na-
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tuurgebieden in de woonomgeving. die er een
psychische stabilisatorfunctie vervullen.
De cultuurlandschappen

Het is een eenzijdige benadering om een cul
tuurlandschap uitsluitend te zien als leveran
cier van agrarische produkten. Uit de inspan
ning die is gericht op produktievergroting lijkt
het landbouwbeleid echter wel daarvan uit te
gaan. Produktievergroting komt tot stand door
rationalisering, mechanisering, schaalvergroting.
bemesting, bespuiting en ruilverkaveling. De
landbouw moet mee in de economische groei,
willen de boeren nog een redelijk inkomen
houden.
Omdat de boer alleen wordt betaald voor de
hoeveelheid goederen die hij produceert, is de
ze ontwikkeling onontkoombaar. Men verliest
daarbij echter uit het oog, dat het boerenland
nog andere maatschappelijke functies vervult
dan het produceren van verbruiksgoederen met
een bepaalde marktwaarde. De vrije, groene
ruimte van het agrarische landschap heeft daar
naast ook de voor de natuurgebieden genoemde
functies.
Gradueel is dat wel vaak minder (bijv. gene
tisch reservoir) maar soms ook gelijk (bijv. stil
tegebied); in principe is het verschil niet zo
groot. Deze maatschappelijk belangrijke 'ne
venfuncties' worden echter economisch niet ge
honoreerd en daarin schuilt een onrechtvaardig
heid tegenover de boeren. Zij beheren die func
ties en hebben dat eeuwenlang gedaan, zonder
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het zich bewust te zijn maar ook zonder ervoor
te worden betaald. De consequentie is dan ook,
dat ze zich toeleggen op vergroting van de wel
betaalde functi� de produktie van marktgoede
ren.
Dit zou geen bezwaar zijn, als het niet onont
koombaar ten koste ging van de andere func
ties van de vrije ruimte, waaraan wij door de
verstedelijking dagelijks meer behoefte hebben.
Men moet zich daarom afvragen of het wel
wijs is om per jaar 230 miljoen gulden uit te
geven aan de ruilverkavelingen. Daarmee wordt
een vergroting aan landbouwprodukten bereikt
op een markt die al met grote overschotten
kampt.
Intussen worden daarvoor essentiële milieu
waarden onomkeerbaar teniet gedaan. Zodra
wij in staat zijn om de werkelijke maatschap
pelijke betekenis van die milieuwaarden aan te
geven, zou wel eens de slotsom kunnen zijn,
dat wij met de miljoenen in de ruilverkavelin
gen in feite bezig zijn met een kwartje een for
tuin te vernietigen. Daarbij komt nog, dat be
rekeningen aantonen dat zowel bedrijfsecono
misch als makro-economisch, dus op het na
tionaal inkomen betrokken, de investeringen in
de ruilverkavelingen er niet uitkomen.
Zonder rationalisering van het bedrijf zouden
de boeren bij het huidige marktmechanisme
echter verarmen. Steeds heeft de boer zich aan
de markt aangepast. Als dat niet meer werkt,
zal de aanpassing andersom moeten zijn. In

Oorspronkelijk veen bij Ter Apel.

Wroetende varkens bij een vuil
stortplaats in het Hollandse
Polderland, een foutieve en
gevaarlijke voedselbron.

feite gebeurt dit al door middel van garantie
prijzen, waardoor het inkomen van de boer
verzekerd is, evenals de voorziening met landbouwprodukten.
Door het scheppen van een markt voor een
biologisch hoogwaardig milieu, als produkt van
een daarop gericht boerenbedrijf, doet men dus
niets nieuws. Het afzetgebied van dat produkt
is de hele bevolking, die er profijt van heeft en
er dan ook voor moet betalen.
Ziet een boer van ruilverkaveling af, en ook
van het gebruik van kunstmest en spuitmiddelen, dan heeft hij daarvoor recht op een be
taling die overeenkomst met de derving op
zijn inkomen door geringere hoeveelheid of
duurdere produktie. De winstderving zou, voor
een deel althans, kunnen worden opgeheven
door de teelt van onbespoten produkten, waar
voor een groeiende markt bestaat met een re
latief hoog prijspeil. Blijkens zijn onlangs ge
dane uitspraak denkt de minister van landbouw
ook in deze richting: 'het onderzoek zal zich
moeten richten op de vraag welke milieu-ele

menten recreatief zowel als voor het behoud of
het herstel van een gezonde landbouw van be
tekenis zijn'.
Juist dit onderzoek, dat de minister voorstelt,
is aangewezen op landbouwgebieden waarin
zich nog een flinke diversiteit aan milieu-ele
menten bevindt. Dat zijn de oude cultuurland
schappen waar de nivellering van de ruilverka
veling nog niet overheen is gegaan. Waarschijn
lijk kan men nog veel verder gaan dan zoeken
naar gezondheidsbevorderende elementen, na
melijk door te zoeken naar gehele landbouw
systemen die gezond zijn.
Het is toch een vreemde situatie dat onze produktiemethode de gezondheid ondermijnt en
daarbij steunt op de restanten van de oude toe
stand om het in wezen slechte systeem nog
enigszins bij te sturen. Dan moet het land
bouwkundig uitgangspunt worden herzien. Een
zijdige aandacht voor produktievergroting blijkt
ook hier naar een dood punt te leiden. Het
uitgangspunt zal dus moeten zijn: een gezond
landbouwsysteem, in een gezond milieu, dat
gezond voedsel produceert. Vervolgens moet
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dan gekeken worden hoe groot de produktie
kan zijn zonder de grenzen van een gezond
systeem te overschrijden.
Nu het gezond zijn als uitgangspunt en crite
rium wordt gesteld, moet dit begrip nader wor
den gedefinieerd. In navolging van Zielhuis
kan hiervan worden gezegd, dat het ontbreken
van ziekte een te negatieve en te vage benade
ring is. Wat moet men namelijk van een or
ganisme zeggen dat wel gevolgen ondervindt
van een ondermijnende invloed, maar nog niet
waarneembaar ziek is? Daarom beschouwt Ziel
huis gezondheid als functioneel-dynamisch ge
zond zijn, de resultante van de inwendige ge
aardheid en de prikkels die vanuit de omge
ving op het organisme inwerken. Ziekte is dan
de verstoring van het aangepast zijn aan de
leefsituatie, waardoor de mogelijkheden voor
het individu om tot ontplooiing en volgroeiing
te komen, beperkt zijn.
In een goed ontwikkeld ecosysteem blijken vol
gens deze definitie vrijwel alle organismen ge
zond te zijn. De organismen zijn in hoge mate
aangepast aan het systeem, hetgeen dus wil
zeggen, aangepast aan samenleving met de an
dere levende planten en dieren en aan het mi
lieu zelf. Er is een zo grote wisselwerking tus
sen alle levende en niet levende componenten,
dat er een grote mate van stabiliteit wordt op
gebouwd en instandgehouden. Het aantal in
dividuen van elke soort schommelt maar wei
nig, dat wil zeggen dat er een vrijwel constant
aantal tot ontplooiing en volwassenheid komt.
Oude landbouwsystemen blijken op essentiële
punten met zulke stabiele ecosystemen overeen
te komen. Het duidelijkste blijkt dit uit twee
eigenschappen die kenmerkend zijn, namelijk
dat er in de loop van de tijd weinig verandert
en dat ze zichzelf instandhouden zonder toe
voer van energie van buiten af, in de vorm van
mest of brandstof voor motoren. Hun enige
energiebron is de zon.
In de esdorpen van de heidelandschappen op
zandgrond of in de dijkdorpen van de schraallanden op het veen woonden boeren die sinds
vroeghistorische tijden een dergelijk landbouw
systeem hadden ontwikkeld en eeuwenlang on
veranderd instandhielden. Het principe van de
recirculatie lag eraan ten grondslag. Het na
tuurlijk produktievermogen van die schrale
gronden was niet groot. Op de zandgrond was
het de jaarlijkse groei van de heide. Door de
schapen werd dat produkt verzameld en ge
concentreerd, in de vorm van mest, in de pot
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stal gedeponeerd. Mest was het hoofdprodukt
van de schapen, waar in feite de economie van
de esdorpen op dreef. Wol en vlees waren de
gewaardeerde bijprodukten. De mest werd op
nieuw in circulatie gebracht door hem op de
akkers van de es te brengen. Door de mest en
ander afval van dier en mens steeds naar de
akker terug te brengen, bleef althans een deel
van de grondstoffen in voortdurende circula
tie. Wat uit deze kringloop verloren ging, werd
vanuit de omringende heide weer aangevuld.
Om dit zuinigheidsprincipe, om de bedrijfsze
kerheid en om het uitzicht op een onbelemmer
de toekomst verdienen deze oude landbouw
systemen zorgvuldig te worden geanalyseerd.
Daar komt nog bij dat landbouwplagen en
ziekten er zeldzaam waren. Ook daarom ver
dienen zij de volle aandacht. Niet om er zon
der meer naar terug te keren, daarvoor was
hun opbrengst wel erg laag. Het gaat om de
ontdekking van de principes, om die dan in te
bouwen in de moderne bedrijfsvoering. Dat is
te vergelijken met terugkruisen om de resis
tentie van cultuurgewassen te vergroten, zoals
de aardappel resistent is gemaakt tegen aaltjes
door terugkruising met wilde voorouders uit
Zuid-Amerika.
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het mo
gelijk is om volgens ecologische principes land
bouw te bedrijven, zonder gebruik te maken
van kunstmest of spuitmiddelen en toch een
behoorlijke opbrengst te verkrijgen. Vroeger
werkte men onbewust volgens ecologische prin
cipes, ook omdat men geen andere keus had,
deed men dit niet, dan liep het fout. Daarvan
getuigen de vele weggeërodeerde landschappen
rondom de Middellandse Zee, en de culturen
die daarmee te gronde zijn gegaan. Door de
ontdekking van de ecologische wetmatigheden
wordt het mogelijk om er nu bewust gebruik
van te maken in de landbouw en in het ove
rige milieubeheer.
Landbouw- en natuurwetenschappen, mens- en
maatschappijwetenschappen moeten daarvoor
noodzakelijk tot samenwerking komen. Nadat
deze wetenschappen eerst uit elkaar zijn ge
groeid en zelfstandig zijn geworden, zullen ze
nu hun verworvenheden bij elkaar moeten leg
gen om een van de grootste krachttoeren in de
menselijke geschiedenis te volbrengen.
Aan de illustrering van dit artikel verleenden welwil
lend hun medewerking:
Ir. W. F. v. Heemskerck Düker te Rijswijk (pag. 122,
125, 126, 127, 128 en 129).
Jan van de Kam te Griendtsveen (pag. 119-links, 120,
121 en 123).

Ecologie en economie
door drs. J. A. van der Ven
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum* )

Onder auspiciën van de Rijksuniversiteit
aldaar is op 24 november 1971 te Gent
een interdisciplinair symposium gehouden
onder de titel „The Golden Delta". De
reeks inleidingen van zowel Belgische als
Nederlandse sprekers en de hierop aan
sluitende discussies waren gewijd aan de
ecologische, economische, planologische,
sociologische en politieke aspecten van de
problematiek die zich in het gemeenschap
pelijke Deltagebied van België en Neder
land voordoet.
De integrale teksten van de tijdens dit
symposium gehouden voordrachten zullen
binnenkort worden gepubliceerd in een
speciale uitgave van Pudoc, Centrum voor
Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen.
Nevenstaand artikel is de enigszins
verkorte weergave van de inleiding van de
econoom drs. J. A. van der Ven, verbon
den aan het Rijksinstituut voor Natuur
beheer met als opdracht de economische
evaluatie van de natuur. Kern van zijn
betoog is, dat een financieel-economische
becijfering van de natuur nimmer meer
dan een facet van de totale waardering
kan en mag zijn.

* ) RIN-mededeling nr. 51

Ofschoon zowel de ecologie als de econo
mie studie maken van huishoudens, wer
ken met evenwichten, produktie, con
sumptie, levensduur, concurrentie, specia
lisatie, kringloop en groei, is het niet
overdreven te constateren dat de resulta
ten waar beide wetenschappen toe komen
geheel verschillend gekleurd zijn en naar
het schijnt geheel andere uitgangspunten
hebben. Het woordenlijstje is echter meer
dan dat alleen: het geeft een aantal be
grippen waarmee beide wetenschappen
trachten een zo gunstig mogelijke situatie
te bereiken.
Het lijstje dient te worden uitgebreid met
nog enkele begrippen, die dan pas duide
lijk maken of een ecoloog dan wel een
econoom aan het woord is. Bepaald ver
warrend wordt het wanneer beiden spre
ken over beren, stieren en bloedzuigers.
Ik waag mij niet aan de biologische be
schrijving van een beer; in de economie is
het een bepaald soort belegger, terwijl een
stier in deze terminologie niets anders is
dan een omgekeerde beer. Op de bloedzui
ger kom ik straks terug.
Men kan van deze korte beschouwing niet
verwachten dat een integratie tot stand
wordt gebracht tussen ecologie en econo
mie — zo dat al mogelijk is. Ook niet dat
de raak- en wrijvingsvlakken nader wor
den besproken.

Ecologisch-economische aspecten uit het
(recente) verleden
In een ver verleden waren de vele land
schappen zoals wij die thans kennen de
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kostbare landbouw-, veeteelt-, jacht- en
visserijgebieden, waar de mens — die als
een geciviliseerde mus leefde -— zijn voed
sel haalde. Zijn welvaart werd toen be
paald door natuurlijke omstandigheden;
de steeds toenemende rijkdom van flora
en fauna was een gevolg van zijn diffe
rentiërende invloed. Hij genoot er niet
van —• laat daarover geen misverstand be
staan. Hij moest hard lopen als hij zijn
knots had vergeten; ziekte en doodgaan
werden door de goden bepaald; vrije tijd
was een onbekend begrip.
In het recente verleden gold natuur als
natuurlijke rommel, die groeide op plaat
sen waar de mens nog niet had ingegre
pen of zijn bezigheden had opgegeven:
moerassen, heidevelden, blauwgraslanden,
slikken, broekbossen. Medische en tech
nische wetenschappen gingen het aanzien
van de menselijke maatschappij verande
ren en gestalte geven. Hoe kleiner de hoe
veelheid natuur (woeste grond), des te
groter de welvaart — althans de wel
vaartsmogelijkheden op korte termijn.
Ontginnen was een techniek waardoor
mogelijkheden ontstonden om het medisch
mogelijke, langere leven ook zinvol door
te brengen. Industrialisatie beantwoordde
de vraag naar inkomen, werk en goede
ren; een antwoord dat de natuur welis
waar in het verleden had gegeven, maar
dat voor het moderne, menselijker bestaan
niet meer voldeed. Ondanks de nog aan
wezige natuur moest worden getracht een
zo menselijk mogelijk bestaan te leiden.
De economie begeleidde het proces met
wisselend succes en het begrip welvaart
werd opnieuw gevuld. Niet de natuurlijke
omstandigheden waren bepalend, maar de
technieken die het goederenpakket voort
brachten, dat een groeiend aantal behoef
ten moest bevredigen. De technieken om
een bedrijf optimaal te laten werken wer
den geperfectioneerd. Men ging echter in
zien dat de optelsom van optimaal wer
kende bedrijven géén optimaal ingerichte
maatschappij als uitkomst had.
Het voortbrengen van voedsel gaf bij ver
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beterde landbouwtechnieken in de gema
tigde klimaatzone weinig problemen, zo
dat veel aandacht aan de industriële voort
brenging kon worden gegeven. Het rela
tieve schaarste-begrip van de econoom
sprak aan en om de schaarste kortstondig
te bestrijden was alles goed genoeg: het
terugdringen van de natuur, het uitputten
van de bodem, het verbruiken van de
mens als leverancier van de factor arbeid.
Dit zeer onvolledige beeld uit een recent
verleden moet duidelijk maken dat tal van
omstandigheden veranderen, waardoor —
ook binnen de economische theorie — ac
centen zijn verschoven en nog zullen ver
schuiven.

Nieuwe inzichten vragen nieuwe
methodieken
Door talloze publikaties werd reeds lang
duidelijk gemaakt dat er een kentering zou
optreden. Andere dan economische waar
den moesten mede het moderne menselij
ke samenlevingspatroon bepalen. De over
heid ging hierin een overheersende rol
spelen. Zij legde als het ware een bodem
in de markt, waardoor een aantal menselij
ke waarden werden gewaarborgd. Er ont
stond een scheiding tussen goederen die
door het particulier initiatief op bevredi
gende wijze werden voortgebracht en goe
deren die slechts door collectief ingrijpen
in zo groot mogelijk aantal beschikbaar
konden komen.
Schaarste krijgt in feite twee dimensies.
Enerzijds is er de relatieve schaarste van
individuele consumptiegoederen; hierbij
valt het op dat de inkomens-elasticiteit
van het gestandaardiseerde consumptie
pakket negatief wordt, tengevolge waar
van een zekere mate van „verzadiging"
optreedt.
Van een stijging van het inkomen kan een
steeds kleiner deel worden uitgegeven aan
extra consumptie van aardappelen en
brood. Het betekent dat er ruimte be
schikbaar komt om aandacht te besteden
aan andere behoeften, waarbij tal van

waarden opnieuw dienen te worden be
schouwd.
Anderzijds loopt deze verzadiging parallel
met een steeds duidelijker gevoeld onbe
hagen doordat bevrediging met andere
„goederen", welzijnselementen, achter
blijft of in de knel komt. Goederen die in
overvloed aanwezig waren moeten onder
de nieuwe omstandigheden met grote zorg
worden gedistribueerd. De behoefte aan
stilte werd pas economisch relevant toen
het lawaai toenam; er moesten middelen
worden besteed om stilte te behouden of
te herkrijgen.

Natuur als economisch goed
Bezien wij eerst nader hoe de plaats van
de natuur in het totale goederenpakket is
veranderd. Natuur was, zoals eerder werd
opgemerkt, een vrij goed: men kon het
voor niets consumeren, veranderen of er
een betere bestemming aan geven. Er
was zoveel reservegebied alom aanwezig,
dat het afwegingsproces nauwelijks gestal
te kreeg. De weinige overgebleven natuur
is thans zo divers samengesteld, dat vrij
wel iedere ingreep een verlies van een be
langrijke levensgemeenschap met zich
meebrengt. Daarbij komt dat er in Neder
land nog maar één „onaangeroerd" gebied
ligt. Het moet mogelijk zijn thans de juis
te argumenten te vinden dit ene stuk on
gereptheid in zijn totaliteit te behouden.
Niet afgesloten, afgezonderd of verstopt,
maar juist als wild gebied mee functione
rend, meedraaiend in het totale grondge
bruik. Juist daarom ook heeft het zijn
grootte nodig, zijn uitgestrektheid, opdat
een modern gebruik van het gebied het
voortbestaan ervan niet in de weg staat.
De waardering voor, het plezier in derge
lijke stukken natuur zal steeds groter wor
den. Natuur is een economisch goed ge
worden: economisch relevant omdat het
aanbod ervan niet voldoende is om de
vraag ernaar c.q. het gebruik ervan te dek
ken.
Met name de overheid is de bewaker van

die goederen die voor toekomstige genera
ties onverwachte mogelijkheden in zich
bergen. Maar wat van een overheid te
denken die met de natuur handelt alsof
het een vrij goed is, die de behoeften van
een industriële maatschappij met agrari
sche middelen denkt te bevredigen, die
met middelen uit het verleden een opti
male, eerlijke verdeling tot stand denkt te
brengen?
Het gaat niet langer om een strikt eerlijke
geldelijke inkomensverdeling. Het welvaartsgevoel wordt, vooral ook in de lage
re inkomensgroepen, sterk beïnvloed door
de kwaliteit van tal van collectieve voor
zieningen. Het is opmerkelijk hoe bv. po
litici de ontwikkeling van het wegverkeer
trachten te stimuleren door te wijzen op
de mensen met de lage inkomens, die net
aan een auto toe zijn en eindelijk aan het
verkeerscircus kunnen deelnemen. Als het
autorijden zélf het doel zou zijn, zouden
wij het niemand mogen ontzeggen en er
onderwijl zelf van genieten. Maar is niet
de zin van het autorijden een behoefte
aan communicatie of verplaatsing van goe
deren? Waarom is dat eerste hen — door
een gebrekkig openbaar vervoer — tot nu
toe ontzegd? En hoe staat het in dit ver
band met de zorg voor een aantal collec
tieve goederen die door stank en lawaai
degraderen tot zoute oevers van met vang
rails omgeven banen waarover blikken
doosjes zich voortbewegen of opgestopt
zitten?
Het zal duidelijk zijn dat dit geen puur
economische vragen zijn, maar tegelijker
tijd óók dat een belangrijk stuk econo
misch denken aan de beantwoording van
deze vragen ten grondslag dient te liggen.
Door de toenemende behoefte aan com
municatie zal het noodzakelijk zijn voor
een adequaat en economisch verantwoord
vervoer te zorgen. Als de overheid echter
haar collectieve taak opvat als een zorg
voor goede individuele mogelijkheden, zal
dit leiden tot een algehele ontluistering
van de open ruimte. Deze is toch al zo
veel zwaarder belast dan in het verleden:
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door industrie, door de vèrreikende in
vloed van hoogbouw en door intensief
landbouwkundig gebruik.
De enge band tussen economie en tech
niek leidt er toe dat de natuurlijke diversi
teit die wij in onze omgeving vinden
steeds verder nivelleert. De technicus wil
iets nieuws, de econoom wil iets méér en
dat is op zichzelf een vruchtbare combina
tie. Getracht wordt wel eens hierop kri
tiek te leveren door te stellen dat de in
dustrie moet worden teruggedrongen of
dat wij van een éénrichtings- naar een
kringloop-economie moeten (15).
Bedacht moet worden dat, indien wij goe
deren buiten de technisch-economische
sfeer hoog aanslaan, dit op een of andere
wijze tot uitdrukking moet komen, ook in
de economische theorie. Het punt is ech
ter dat te veel zaken in een strikt financieel-technische sfeer worden getrokken.
Het recente inzicht dat bij de moderne in
richting van ons land een milieu-proble
matiek bestaat, heeft geleid tot een explo
sie van apparaten die suggereren dat er
iets mee kan worden opgelost.
Meer industrie moet worden begeleid met
meer milieureinigende apparaten, die
meer elektriciteit nodig hebben, zodat
meer centrales moeten worden gebouwd,
die meer koelwater nodig hebben en meer
brandstof, die met meer schepen moet
worden aangevoerd, zodat er niet meer
kronkels in een rivier mogen zitten dan
de techniek bepaalt. Meer mensen moeten
met meer vervoermiddelen rijden naar
meer afgelegen plaatsen, waarvoor meer
wegen moeten worden aangelegd, waar
door meer ongelukken gebeuren, zodat er
meer ambulances moeten rijden om meer
mensen naar meer ziekenhuizen te vervoe
ren, die dag en nacht meer elektriciteit ...
Meer oplossen, met meer van iets anders:
een uiterst explosieve situatie. De nieuwe
inzichten met betrekking tot ons milieu
moeten niet worden geïnterpreteerd als
een mogelijkheid voor nieuwe expansie,
maar als een plafond in de markt, zoals
vroegere waarderingen er als een bodem
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in zijn gelegd (verbod op kinderarbeid,
ouderdomsvoorzieningen, invaliditeitsuitkeringen, minimumloon). De landbouw
heeft dergelijke plafonds ook reeds erva
ren. Erosie wordt niet alleen met tech
nisch inzicht bestreden, maar vooral door
het gebruik van de bodem af te stemmen
op de natuurlijke omstandigheden. Bij de
landbouw was dit puur eigenbelang; voor
de industrie zal de overheid behalve de
bodem ook de plafonds moeten verzorgen.

Waarde en prijs van de natuur
In deze samenhang moet, nadat hierboven
op een aantal karaktertrekken van goede
rensoorten is gewezen, nader worden in
gegaan op waardering en prijsvorming er
van.
De prijsvorming van goederen uit de indi
viduele sfeer levert geen moeilijkheden
meer op: vraag en aanbod bepalen de prijs
en omgekeerd. De prijs die u in de win
kel voor een roman moet betalen is ech
ter niet de waarde van het literaire werk
zoals u die ervaart. De prijs weerspiegelt
slechts de waarde die het bedrukte en ge
bonden papier als roman in het econo
misch verkeer heeft. Uw waardering voor
het boek wordt na lezing subjectief vast
gesteld en de koop al dan niet betreurd.
Bij een volgende gelegenheid zult u zich
door uw ervaring laten leiden, waardoor
de subjectieve waardering tot uiting
wordt gebracht.
Het is hier niet de plaats uitvoerig in te
gaan op methoden van „prijsvorming" die
bij collectieve goederen mogelijk of wen
selijk zijn. Aan de hand van enkele voor
beelden worden een aantal aspecten ge
noemd.
Stel dat een vergelijking zou worden ge
maakt tussen de financiële opbrengst van
een hectare heide als natuurmonument en
die van dezelfde hectare als bouwgrond
voor de meest geavanceerde industrie.
Het lijdt geen twijfel dat er een verschil
ten gunste van de tweede aanwending zal
ontstaan. Het is echter zaak het niet bij

deze bedrijfseconomische constatering te
laten en op grond hiervan voor de indus
trie te kiezen. Wij dienen ons voor ogen
te houden dàt er een verschil bestaat,
maar ook dat er andere welzijnselementen
bestaan die ons bereid doen zijn om dit
verschil maatschappelijk te aanvaarden.
Dergelijke waarderingen liggen als pla
fond of bodem in de markt en uiteraard
kosten ze geld. De waardering voor een
goed wordt niet verkregen door dit in
geld uit te drukken; geld is het gevolg van
de acceptatie of de verwachting van een
waardering. Ik wil hierop iets uitvoeriger
ingaan.
In de eerste plaats wijs ik op een benade
ring waarbij het economisch argument
voor het behoud van een bepaald land
schapstype werd becijferd. In 1962 bere
kenden Mörzer Bruijns en Westhoff ten
behoeve van de MAR-conferentie de "eco
nomische waarde" van moerasgebieden in
Nederland ( 13). Het betreft hier een be
cijfering van het relevante financieel-eco
nomische deel van de waardering van
moerasgebieden. Men dient zich echter te
realiseren dat dit eenfacet van de waarde
ring is ( waterwild, vis, hout, riet, biezen,
veenmos, grasland, recreatie r dat voor de
bioloog in feite bijkomstig is. Het behoud
- ook al zou de rietprijs dalen - staat
voor de bioloog centraal, niet de deelna
me van het gebied aan het bedrijfsecono
misch verkeer. De produkten die het ge
bied levert zijn vrijwel alle vervangbaar;
de uniciteit wordt juist verkregen door
het samenspel van water, planten en die
ren. Het is plezierig dat er een financieel
aantrekkelijke kant aan verbonden is,
maar het blijft een bepaald aspect. Het is
goed daarop te wijzen, maar het betekent
niet dat wij het zouden toejuichen indien
een dergelijk terr�in geheel in de finan
ciële sfeer terecht zou komen. Voor het
terrein is het veelal nodig dat al deze aan
trekkelijke kanten op zeer voorzichtige
wijze worden geëxploiteerd omdat anders
belangen waarvoor het terrein in feite
wordt behouden zouden worden geschaad

( bijvoorbeeld: niet al het riet maaien, op
dat sommige vogelsoorten in het voorjaar
nog een nestplaats kunnen vinden).
Dit voorbeeld van uniciteit houdt in dat
ook dit een element van schaarste is en
derhalve onder het economisch welvaarts
begrip valt. Het geldelijk belang is ook
voor de economist geen doorslaggevend
argument, want indien om financiële re
denen het voortbestaan van een biezen
veld niet langer noodzakelijk is, wil dat
geenszins zeggen dat de schaarste-redene
ring is komen te vervallen. Juist het weg
vallen van het geldelijk belang maakt het
noodzakelijk dat andere argumenten wor
den aangevoerd om het feitelijke behoud
te kunnen bevechten.
Een andere mogelijkheid ligt in het op
sommen van alle functies van de natuur,
waarvoor dan wordt getracht een gelds
bedrag in te vullen. Een aantal auteurs
hebben hier onlangs op verschillende wij
zen aan gewerkt, waarbij nog weinig re
sultaten zijn geboekt
Zo berekende Van der Burg (4) dat een
m:i schoon water een waarde van gemid
deld f l 40 vertegenwoordigt (minimaal).
Het bouwen van een zuiveringsinstallatie
- omgerekend voor een m3 water komt namelijk uit op een dergelijk bedrag.
De waardering is dat men schoon water
in zijn omgeving wenst; geconstateerd
wordt dat men dit bedrag ervoor over
heeft. Maar is die waarde nu f l 40?
Waarschijnlijk willen wij ook geen zuive
ringsinstallatie, maar vinden wij dat het
vuil bij de bron moet worden opgeruimd.
Misschien kost dit welf 200 of misschien
maar f 100.
In het ene geval kost de vervulling van
onze wensen meer dan in het andere ge
val. In het ene geval zijn zij gemakkelijker
te realiseren dan in het andere omdat een
verband blijft bestaan tussen inkomens
hoogte en de mate waarin wij bereid zijn
offers voor onze verlangens te brengen.
Een reëel uitgangspunt bij beslissingen
over collectieve goederen is te vinden in
kosten-baten-analyses. Hierbij kan men
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overigens ook te zeer financieel-economisch denken door net zo lang geldsbe
dragen achter functie? van de natuur in te
vullen tot een voordelig saldo wordt be
reikt. De bedoeling van een dergelijke
analyse is echter om met goede argumen
ten een eventueel duidelijk geworden na
delig saldo te verdedigen. Kortheidshalve
wordt hier alleen vermeld hoe men door
van deze technieken gebruik te maken
beslissingen neemt over onze toenemende
bereidheid geld uit te geven voor veilig
heid.
Door het Deltaplan wordt een stuk van
Nederland tegen de zee beschermd. Het
nadelige saldo van de financiële begroting
is de prijs die wij voor onze veiligheid
over moeten hebben. Tinbergen (16) zet
te destijds uiteen waarom wij dit bedrag
van een half miljard voor onze veiligheid
mogen uitgeven. Dit is een benadering
die mij eerlijk en open voorkomt en het
niet noodzakelijk maakt alleen met gelds
bedragen te werken. Op het moment dat
ze tekortschieten grijpt men toch snel
naar zijn kwalitatieve, subjectieve waar
deringen. Een dergelijk recht zou ik niet
graag verspelen.
Biologen hebben vaak de neiging met hun
waardering niet naar voren te durven ko
men. Zoals zij zich vroeger achter plano
logen of recreatiebevorderaars verscholen,
zo proberen zij thans bij milieuhygiënisten
of zelfs economen hun waardering onder
te schuiven. De econoom moet maar uit
rekenen wat „zijn" natuur waard is. De
bioloog zal zich echter maatschappijbewuster moeten opstellen om zelf te zien
of de belangen die hij voorstaat op de
juiste wijze worden geïnterpreteerd. An
derzijds moet de zozeer op de bedrijfseco
nomie ingestelde econoom meer de alge
meen-theoretische uitgangspunten in het
oog houden, zodat hij niet door een vals
gevuld welvaartsbegrip onder de voet
wordt gelopen. De recente inzichten dat
de collectieve goederen zo belangrijk zijn
bij het welvaartsbegrip en dat de natuur
daartoe ook moet worden gerekend zijn
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nog te mager in de besluitvorming door
gedrongen.
Ik kom terug op het begin van deze be
schouwing. In het boek Spreuken
(30:15) komt de volgende regel voor:
,,De bloedzuiger heeft twee dochters:
meer en meer". De biologie heeft zich tot
nu toe wellicht te vee) beziggehouden met
de bloedzuiger, de economie te veel met
de dochters. Laten wij samen de familie
band nader bezien — een geschiktere
schoonmoeder kan ik mij als econoom niet
denken.
Gaarne dank ik prof. drs. H. W. Lambers, drs. K. Vellema en Th. Botterweg
voor de aan dit artikel ten grondslag lig
gende gesprekken.
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DE LOPIKERWAARD
Dît gebied wordt begrensd door Lek, Vlist en Hollandse Ï-Jssel. Voor het overgro
te deel ervan is een ruilverkaveling in voorbereiding, waarbij onder meer ook recre
atieve voorzieningen getroffen zullen worden. De waard heeft een overwegend agra
risch karakter met uitzondering van de stadjes Montfoort en IJsselstein. 1) De rund
veehouderij is er de belangrijkste bedrijfstak, enige betekenis hebben ook de varkens
houderij en de tuinbouw, voornamelijk fruit. Het aantal op beide laatste takken gespe
cialiseerde bedrijven is echter klein.
Het gebied is lang geïsoleerd gebleven, mede door het uit de middeleeuwen stam
mende ontginningspatroon. De eerste bewoners vestigden zich op de hogere ruggen
langs de rivieren, zoals Hollandse IJssel en Lopikse wetering. De bevolkingsgroei
in de vroege middeleeuwen veroorzaakte uitbreiding van de landbouw, men ging de
woeste gronden tussen de reeds bewoonde gebieden ontginnen.
De bevolkingsvermeerdering in het tijdvak 1050-1300 heeft in ons land geleid tot
een uitbreiding van het agrarische areaal. Er heerste een grote ontginningsijver, zich
vooral uitend in de ontginning van laagveengebieden ( de grote kommen tussen de ri
vierbeddingen in West-Utrecht en Holland), in bedijkingen en inpolderingen.
Terwijl de geestgronden langs de Hollandse kust en de iets hoger gelegen rivier
oevers langs de (Oude) Rijn en Hollandse IJssel tot de reeds zeer vroeg bewoonde
nederzettingsgebieden behoorden, is men eerst na de Karolingische tijd tot de ontgin
ning van de laagveengebieden overgegaan. Door het graven van evenwijdige sloten, op
regelmatige afstand van elkaar, verkreeg men een goede afwatering en daardoor een
lagere grondwaterstand. Het land werd in smalle stroken verdeeld, loodrecht staande
op de dijk of de weg waarlangs de boerderijen waren gebouwd. Iedere kolonist be
schikte over een erf van gelijke breedte. De diepte was soms onbepaald, de ontginner
had dan het recht de grenzen van zijn bezit in het achter zijn terrein liggende broek
land door te trekken,het zg opstrekkingsrecht.
In Holland, waar de graaf zich als eigenaar beschouwde van de woeste gronden en
deze bij concessie aan gegadigden uitgaf, is de lengte soms van te voren vastgesteld.
Hierdoor ontstond een kavelpatroon, waarbij de voor- en achtergrenzen evenwijdig
kwamen te lopen. Namen als Boskoop, Hoenkoop, Nieuwkoop, Reyerskoop, Willeskop, enz. gaan terug op deze uitgiften, waaraan een cope (vgl. koop en verkoop)ten
grondslag lag.
In Holland en Utrecht hadden de hoeven een breedte van ongeveer 110 m en een
diepte van ongeveer 1250 m of het dubbele van ongeveer 2 500 m; de oppervlakte be
droeg dus ongeveer 15 of 30 ha. Daarbij ontstond een stelsel van evenwijdig aan elkaar
lopende weteringen.
De gehele ontginningsperiode heeft enige eeuwen geduurd. Reeds omstreeks 960
beschrijft de Viking Egil het Hollandse landschap als een vlak land, waarin sloten
waren gegraven, die vol water stonden. De bewoners hadden daarmee hun akkers en
weiden omgeven. Met behulp van balken kon men de sloten passeren.
In het westen van ons land dateren de eerste ontginningen uit het einde van de 10e
of het begin van de 11e eeuw. Hierop volgden gedurende de 11e eeuw onder meer de
len van de Lopikerwaard en de venen bewesten de Vecht. Het ontginningswerk nam in
de 12e eeuw in het Utrechtse een grote vlucht; voor 1200 moet daar vrijwel alle
resterende moerwildernis zijn uitgegeven. In de 14e eeuw kwam aan de ontginnings
activiteit een einde, een gevolg van de ingetreden depressie en de daardoor optreden
de vlucht van het platteland.
1) De gemeente IJsselstein behoort tot landbouwgebied LJssel en Oude Rijn.

(Naar Top. kaart, schaal 1 :25000. Blad 463/484)

Cope-ontginning bij Benschop

Na de middeleeuwen onderging de landelijke bevolking in de westelijke klei- en riviergebieden in sterke mate de invloed van de steden. In de politiek hadden de boeren
niets in te brengen, zij waren ook nergens vertegenwoordigd.
Vooral in de 17e eeuw geraakte veel grond in handen van stedelingen. De rijke koop
lui kochten toen niet alleen landerijen en heerlijkheden, maar staken ook aanzienlijke
bedragen in droogmakerijen en inpolderingen.
Op de lage veenstreken werd vooral veeteelt uitgeoefend. Grote hoeveelheden boter
en kaas werden hier geproduceerd. De boter diende voor het merendeel voor binnen
lands gebruik, het kaas verbruik was geringer en de meeste kaas werd uitgevoerd. De
Hollandse zuivelprodukten en ook het vee hadden in het buitenland een uitstekende naam,.
Veel is er in feite tot aan deze eeuw verder niet aan de Lopikerwaard veranderd.
Geleidelijk aan kwam er fruitteelt bij.
In het kader van de werkzaamheden voor de studiegroep Lopikerwaard is de ontwik
keling van het gebied in de periode 1964-1969 nagegaan en zijn prognoses gemaakt voor
1969-1984.
De periode 1964-1969
In deze jaren nam het aantal bedrijfshoofden met als hoofdberoep landbouwer/tuin
der jaarlijks met 1 1/4% af, aanzienlijk minder dan elders. Dit kwam mede, doordat
bijna een kwart van de bedrijven,waarop het bedrijfshoofd het beroep be'èindigde, door
vreemden werd voortgezet. (Tenzij anders vermeld, wordt met bedrijven bedoeld: Aen B-bedrijven, waarvan het bedrijfshoofd van hoofdberoep agrariër i s ) .
De oppervlaktestruc uur verbeterde weinig, de produktieomvang nam in meerdere
mate toe, zodat in 1969 ruim de helft van de bedrijven ten minste een omvang van 100
sbe had, terwijl bijna 1/3 nog kleiner was dan 10 ha. Deze intensivering van de produktie
binnen de bestaande oppervlaktestructuur manifesteerde zich onder meer in een groei
naar grotere eenheden melkvee. Ruim een kwart van de bedrijven telde in 1969 een
dertigtal melk- en kalfkoeien, de gemiddelde dichtheid liep op tot 177 stuks per 100 ha
grasland. De verhouding tussen jong en melkvee bleef echter laag.
De rundveehouderij leverde driekwart van de agrarische produktie op, de verede
ling streefde in deze periode de fruitteelt voorbij als tweede bedrijfstak. De veredeling
bestaat voornamelijk uit varkenshouderij, deze bedrijfstak kwam slechts op weinig be
drijven in eenheden van enige betekenis voor:
11 bedrijven met minstens 200 mestvarkens,
9 bedrijven met minstens 40 fokzeugen.
De mesterij concentreerde zich op bedrijven met een klein bedrijfsareaal, fokkerij
kwam ook op grotere bedrijven wel voor.
De oppervlakte fruitteelt liep met een kwart terug tot 450 ha. Van deze oppervlakte
kwam een flink deel voor rekening van de slechts 35 gespecialiseerde bedrijven met
gemiddeld 6 ha fruit.
De gemiddelde produktiestijging van 1 1/3% per jaar van de bedrijven in de Lopi
kerwaard bleef achter bij die in andere gebieden.
De daling van de gemiddelde mannelijke arbeidsbezetting op de bedrijvenmet 5% leidde tot
een toeneming van het aantal eenmansbedrijven van 53 tot 60%. Ook het arbeidseffect,
gemiddeld per vaste mannelijke arbeidskracht, nam beduidend toe en wel tot 72 sbe.
Wat bedrijfstype betreft vormden in 1969 de bedrijven met (nagenoeg) alleen rund
vee (I) en de bedrijven met rundvee en veredeling van enige betekenis (10-40 sbe) (II)
de meest voorkomende typen, elk maakte ruim 1/3 van het gehele bestand uit. Voorts
kwamen er in mindere mate, zoals reeds vermeld, bedrijven voor, waarop veredeling
(Hl) danwel tuinbouw een grotere rol spelen.
Er kwamen in de periode op 40% van de bedrijven veranderingen van type voor, het
merendeel had betrekking op overgang van I naar II en omgekeerd. Van I naar n vermeervoudigde de veredeling soms enige malen, terwijl het rundvee in aantal gelijk
bleef of ook nog toenam. Overgang van II naar I ging gepaard met ten minste halvering
van de veredelingsproduktie naast vergroting van de rundveestapel. Wijziging van II
naar III had in een aantal gevallen inkrimping van de rundveehouderij tot gevolg, de
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veredeling werd ten minste verdubbeld. Over het algemeen was de varkensfokkerij
vaker en in sterkere mate bij de typeveranderingen betrokken dan de varkensmesterij.
Het grondverkeer in de Lopikerwaard besloeg in de periode 1964-1969 ongeveer
een kwart van de 11000 ha cultuurgrond. Naar niet agrarische bestemmingen ging on
geveer 80 ha en zo'n 1 500 ha was betrokken bij bedrijfsoverdracht aan een zoon of
schoonzoon van de vorige gebruiker.
Het overige, effektieve, grondverkeer omvat bedrijfsopheffing, verkleining/ver
groting en bedrijfsoverdracht aan anderen dan (schoon)zoons en beliep bijna 1 200 ha.
Bij tweederde van deze van gebruiker gewisselde oppervlakte bestond er geen relatie
tussen de opeenvolgende gebruikers.
Vrij kwam door:
agrariërs (A+B)
overigen
beroepsbeëindiging
beroepsverandering
andere redenen

515 ha
174 ha
263 ha
952 ha

(87)
(17)
(58)
(162)

Deze grond ging over door:
stichting
bedrijfsoverneming
bedrijfsvergroting

106 ha
5 ha
122 ha
233 ha

(43)
(3)
(32)
(78}

1185 ha
69 ha
504 ha
422 ha
995 ha

( 9)
(43)
(101)
(137)

26 ha
61 ha
103 ha
190 ha

(11)
( 8)
(29)
(46)

Tussen haakjes het aantal erbij betrokkenen. Bij de verwerving hielden pacht en
koop elkaar ongeveer in evenwicht; van de afgestoten grond was 2/3 eigendom; terwijl
ongeveer 1/3 aan de pachter werd verkocht.
De beroepsbeëindigers waren bijna allen 50 jaar of ouder, bij beroepsverandering
en andere redenen was de helft van de agrariërs jonger dan 50 jaar, van de overigen
1/3.
Stichting van bedrijven en overnemen ervan door agrariërs gebeurde overwegend
door jongeren beneden 40 jaar, bij de overigen en bij de vergrotingen lagen de leef
tijden verspreid.
Prognoses totl984
Uitgaande van de veronderstelling, dat in vergelijking tot 1964-1969 het aantal uit
tredende arbeidskrachten toeneemt en het aantal bedrijfsopvolgers afneemt, zal de
mannelijke agrarische beroepsbevolking sterker verminderen dan het aantal bedrij
ven. De prognose voor de bedrijven komt uit op een vermindering van 720 in 1969 tot
440 in 1984, e e n toeneming van d e gemiddelde oppervlakte van 1 3 , 4 ha tot 1 9 , 7 ha en
een percentage bedrijven van 1 5 - 3 0 h a , dat toeneemt van 36 tot 60.
De vermindering van de arbeidskrachten, geschat op bijna 40% voor de bedrijfshoofden en op bijna 60% zowel voor de meewerkende zoons als de overige werkers,
doet de produktieomvang per arbeidskracht verdubbelen tot 140 sbe.
In de verede lingss ektor wordt een vergroting van de produktieomvang verwacht
van 50%, in de rundveehouderij van 5% en afneming ervan bij tuin- en akkerbouw. Het
een en ander resulteert in een toeneming van het aantal sbe per bedrijf gemiddeld van
106 tot 184.
Naar bedrijfstype wordt in 1984 verwacht:
30% zuivere rundveehouderij,
55% rundveehouderij met veredelingsproduktie,
15% fruitteeltbedrijven, gespecialiseerde veredelingsbedrijven en overige
(gemengde) typen.
Tot slot wordt verwacht, dat 500 tot 650 ha een niet agrarische bestemming gaat
verkrijgen.
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Bijlage • X|p
INWONERTAL

Lopikerwaard

Benschop
Hoenkoop
Oudewater
Linschoten
Lopik
Montfoort
Polsbroek
Snelrewaard
Willeskop

1960

1965

2 310
720

2 392
803

1970
2 725
1\

2487
5 336
2 648
1016
693
1000

3 075
5 848
2 546
1089
764
1054

5 493
4498
6 207
2 344
1115
794
1064

16 210

17471

24 240

Met inbegrip van IJsselstein

6 931

8 339

10 030

telt het gebied aan inwoners

23141

25 810

34 270

1960

1965

1970

9 067
1647

11274
1922

Kromme Rijn- Bunnik (oud)
streek
Odijk
Werkhoven
Bunnik (nieuw)
Cothen
Houten (oud)
Schalkwijk
Tuil en 't Waal
Houten (nieuw)
Langbroek
Vreeswijk
Wijk bij Duurstede

4487
1082
1579
1550
3 441
1964
530
1649
3 794
4 223

6 659
1812
4 316
4 383

24 299

27 983

7 321
1 860„.
5 572 '
5 692
33 641

1) Per 1 september 1970 ging de gemeente Oudewater over naar de provincie Utrecht
en werd Hoenkoop er aan toegevoegd.
2) Vreeswijk vormt nu met Jutphaas de gemeente Nieuwegein.
BEDRIJVEN EN CULTUURGROND IN HA
Kromme Rijnstreek
Lopikerwaard
1970
1964
1964
1970
Akkerbouw
884
469
107
34
8 893
Grasland 1)
9 271
10 629
10 573
Tuingrond
3133
2122
977
642
waarvan fruitteelt
3 062
2 094
970
642
Alle cultuurgrond 2)

12 243

11253

11436

11183

1) Met inbegrip van kustweiden.
2) Met inbegrip van braakland en aftrek van onderteelt.
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BEDRIJVEN EN VEESTAPEL
Kromme Rijnstreek
1970 1)
1962
615
743

Bedrijven met rundvee
Jong vee < 1 jaar
Jong vee > 1 jaar
Melk- en kalfkoeien
Mestkalveren
Mestvee
Stieren
Bedrijven met mestvarkens

2 7)

Lopikerwaard
1970 1)
1962
816
828

4 663
4 553
11827
551
1425
212

4 642
4 677
13 022
1 009
1391
244

5 612
4 702
16 878
724
960
294

5 382
4 944
18 265
3 518
315
438

233

178

432

354

m e t < 2 0 mestvarkens
met 20-<50 mestvarkens
met >50 mestvarkens
2\
Bedrijven met fokvarkens '

137
62
34

69
45
64

169
175
88

123
142
89

423

347

536

532

met <5 fokvarkens
met 5-<10 fokvarkens
met >10 fokvarkens

182
173
68

82
95
170

198
217
121

132
163
247

449

205

572

343

52 200

46 000

57 500

48 800

14

8

9

19

15 800

49 300

5400

157 600

Bedrijven met leghennen
Leghennen
Bedrijven met mestkuikens
Mestkuikens
1) In 1970 alleen van bedrijven > sbe.
2) In 1970 alleen varkens > 50 kg.
BEDRIJVEN EN HOOFDBEROEP

Kromme Rijnstreek
1970 1)
1965
1959
Landbouwers
Tuinders
Landarbeiders
Niet agrariërs

641
146
37
292

599
169
15
259

Alle bedrijven

1116

1 042

958

925

Bedrijven > 1 ha

Lopikerwaard
1959
1965

1970 1)

860
90
21
300

784
80
14
272

842

1271

1150

948

812

1 031

1 000

903

524
142
1 7fi
1
1u

710
56
182

1) In 1970 alleen bedrijven met cultuurgrond.
Tot het landbouwgebied Kromme Rijnstreek behoren de gemeenten Bunnik (met Odijk
en Werkhoven), Cothen, Houten (met Schalkwijk en Tuil en 't Waal), Langbroek,
Vreeswijk (?) en Wijkbij Duurstede.
Tot het landbouwgebied Lopikerwaard behoren de gemeenten Benschop, Linschoten,
Lopik, Montfoort, Oudewater (met Hoenkoop), Polsbroek, Snelrewaard en Willeskop.
Tot heter tussenliggende landbouwgebied Land van IJssel en Oude Rijn behoren Jutphaas 1), Utrecht, Vleuten-de Meern en IJsselstein.
1) Jutphaas en Vreeswijk vormden vorig jaar de gemeente Nieuwegein, toekomstige
satellietstad van Utrecht. Als zodanig wordt ook, in mindere mate Houten gezien.
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Directeur Vereniging tot behoud van natuurmonumenten:
AMSTERDAM, 18 maart
— De traditionele boer op
een paar hectare grond
gaat verdwijnen. Dat staat
vast. Niet alleen omdat er
in kleine landbouwbedrij
ven nauwelijks meer een
goed belegde boterham
valt te verdienen, maar
ook omdat anderen, die be
zorgd zijn over de al
maar toenemende natuuren landschapsvernietiging,
hun oog op , de grond van
de kleine boer laten val
len. Dat zou zelfs in zekere
zin zijn redding kunnen be
tekenen.
Veel agrarische gronden zul
len moeten worden opgekocht
en worden ondergebracht in
landschapsparken, waar de boe
ren wel weer terug zullen mo
gen komen, maar dan in de
eerste plaats als parkwachter en
landschapsbeschermer en pas in
de tweede plaats als agrariër.
Dat klinkt hard, maar er is
geen andere mogelijkheid als
men iets van het oorspronke
lijke Nederlandse landschap wil
bewaren, dat uit natuurweten
schappelijk, cultuurhistorisch en
recreatief oogpunt van grote
waarde is.
Een van degenen die er zo
overdenkt is mr. H. P. Gorter,
directeur van de Vereniging tot
behoud van natuurmonumenten
in Nederland.
Deze

natuurbeschermer

van

•chapsparken, dia Van Rljckevorsel haeft geopperd In een voordracht
op de recreatiestudiedag van de
ANWB.
1. Ameland; 2. Terschelling; 3. Texel;
4.
Z.W.-Friesland
(Gaasterland,
Fluessen, Heeger- en Slotermeer,
Lemmer, Balk, IJlst, Langweer); 5.
Z.W. Drenthe (gebied rond Dwingeloo en Diever); 6. N.W. Overijssel
(gebied rond Giethoorn, Beulakker
en Belterwijde); 7. Twenthe (gebied
rond Tubbergen — wallenlandschap);
8. Gebied rond Winterswijk; 9.
Graafschap-Achterhoek (gedeeltelijk)
(Vörden, Ruurlo, Hengelo en Steenderen); 10. Veluwemasslef (zonder
Apeldoorn, Arnhem, Ede); 11. Z.O.
Utrecht (stroomgebied van de Krom
me Rijn, Langbroeker Wetering); 12.
Gebied tussen Utrecht, Hilversum

het eerste uur zegt dat moderni
sering van en bedrijfsvergroting
in de landbouw moeilijk hand
in hand kunnen gaan met na
tuur- en landschapsbescherming.
Volgens hem is het dringend
noodzakelijk in vele streken In
ons land te komen tot de vor
ming van nationale landschaps
parken, waarin het landschap,
de cultuurhistorische waarden
en de recreatie — niet meer de
landbouw — het primaat zullen
Hébben.
In die denkbeelden zegt hij
gesteund te worden door staats
secretaris Vonhoff van CRM,
die in zijn portefeuille o.m. de
natuurbescherming en de open
luchtrecreatie heeft.
Binnen het ministerie bestaat
sinds vorig jaar een ruwe
ideeënschets over de nationale
landschapsparken en nationale
parken, maar deze begrippen
zijn nog niet voldoende juri
disch onderbouwd om er ter
stond mee aan het werk te kun
nen gaan. Volgens mr. Gorter
is de verwachting gerechtvaar
digd dat de staatssecretaris de
vorming van circa 17 land
schapsparken voor ogen staat;
dit aantal heeft tenminste jhr.
mr. F. C. M. van Rijckevorssel,
die nauw betrokken is geweest
bij de opstelling van de CRMnota over deze materie, enige
tijd terug genoémd.

Nieuwe Rotterdamse Courant
18 maart 1972.
\

De boeren
worden
parkwachter

Spoed
Wij moeten spoed betrachten
bij de realisering van de plan
nen, zegt de heer Gorter; we •
kunnen niet toestaan dat over
15 jaar de moderne landbouw
alle landschappen heeft aange
tast; bovendien mogen de boe-,
ren niet langer in het ongewisse
gelaten worden over hun toe
komst.
In tegenstelling tot staatssecretâris Vonhoff, die zegt eerst
zo spoedig mogelijk tot een gro
ter aantal nationale parken zo
als de Hoge Veluwe, de Veluwezoom en de Kennemer
Duinen te willen komen omdat
die gemakkelijker gerealiseerd
kan worden, wil mr. Gorter de
voorrang geven aan de land
schapsparken;
volgens
hem
dringt dat meer omdat de in
aanmerking komende grond in
de meeste gevallen landbouw
grond is, die nu nog in een be
trekkelijk ongeschonden staat
verkeert.

en Amsterdam (gebied van de ge
meente Breukelen, Vreeland, Nigtevegt, Ankeveen, 's-Graveland, Kortehoef, Oud-Loosdrecht); 13. Ge
bied tussen Amsterdam en Purmerend (Waterland, Edam, Volendam,
Marken, Monnikendam, Broek in
Waterland, Durgerdam); 14. Gebied
tussen Den Haag en Leiden (duinen
tussen Den Haag, Katwijk en Was
senaar); 15. Vijfheerenlanden (ge
bied bij Leerdam); 16. Gebied tussen
Tilburg en Best (Oisterwijkse ven
nen, Olrschot); 17. Zuid Limburgse
Mergelland (beneden de lijn Valken
burg-Vaals, Geul en Gulpdal).

door F. PH. GROENEVELD
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Financieel probleem
Werkelijke bescherming van
natuurgebieden is volgens mr.
Gorter alleen mogelijk door die
gebieden aan te kopen.
De Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten in Neder
land kan natuurlijk zelf niet de
miljoenen voor aankoop opbren
gen. Zij is voor 100 pet. aange
wezen op subsidies van rijk,
provincies en gemeenten. De vo
rig jaar doorgevoerde bezuini
gingen o.m. bij CRM waren
daarom voor de particuliere na
tuurbeschermers zeer teleurstel
lend. Anderzijds, zo zegt mr.
Gorter in het vandaag uitge
brachte jaarverslag van de ver
eniging, is het zeer verheugend
dat het begrotingsbedrag van
CRM voor beheersubsidies aan
particuliere organisaties aan
zienlijk werd opgetrokken. Dit
is van groot belang omdat de
kosten van het beheer van 'na
tuurterreinen jaarlijks met on
geveer vijf ton naar boven zijn
gegaan.

Vanwege de enorme kosten die
het aankopen van gronden voor
landschapsparken met zich mee
brengt, pleit mr. Gorter thans in
de eerste plaats voor de aankoop
van de belangrijkste gebieden,
die kernen van landschapspar
ken moeten vormen.
Volgens globale berekening
gaat het om landschapsreser
vaten van totaal ongeveer 50.000
hectaren groot. Deze gebieden
zouden een vergaande vorm van
bescherming en herstel moeten
krijgen.
Uitgaande
van
de
grondprijs op dit moment, die
varieert tussen ƒ 4000 en ƒ 8000
per hectare, betekent het dat
met deze aankoop een bedrag
van ongeveer ƒ 300 miljoen ge
moeid zou zijn. Mr. Gorter
noemt dit bedrag niet exorbi
tant hoog; hij acht het politiek
haalbaar. Hij wijst erop dat voor
reconstructie van Midden-Delf
land tot recreatiegebied een be
drag van ƒ 153 min is genoemd
in het op 8 maart ingediende
wetsontwerp.

Vergelijkt men dat bedrag met
Bepaald enthousiast is mr. de som die nodig Zou zijn voor
Gorter ook over het voornemen de aankoop van 5S.OOO hectare
van de staatssecretaris om te waardevolle natuurgrond dan is
komen tot een nationaal plan dat zijns inziens alleszins de
voor veiligstelling van natuur moeite waard.
gebieden. Dat plan zou volgens
de heer Gorter meteen ook het
aankoopbeleid over een aantal
jaren moeten inhouden.
1
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Landschapsparken voor de recreant

WAT VERDIENT DE BOER ERAAN?
In de ambtelijke taal hebben we
er weer een nieuw woord bij ge
kregen: landschapspark.
Deze
term is van het buitenland over
komen waaien. Maar of wij dit
woord aldus overnemen is voor
mij de vraag; het woord „groengewest" ligt duidelijker in het ge
hoor. Ook moeten wij er bij dit
buitenlandse produkt nog een
bestuursdoel aanplakken, nl. het
boerenbelang.
In ons land is het vooral de
ANWB geweest die dit begrip in
zwang wil brengen. Hij doet daar
mee een forse stap in de richting
van het boerenland. Maar het bij
zondere van deze landschapstoer
is, dat er uitdrukkelijk rekening
moet worden gehouden met de
grondeigenaren en -gebruikers.
Met dergelijke standpunten zijn
we niet verwend. Want als een
buitenstaander over landbouw
gronden gaat praten, dan ont
staat er meestal een gat in de por
temonnee van de boer. Maar de
ANWB ziet in de medewerking
van de individuele landbouwers
de enige manier om samen met
de overheid de aantrekkelijke
landschapsgebieden in stand te
houden. Natuurlijk is dit nog
maar het begin in de ontwikke
ling van een idee. Er zal nog
veel gepraat en... nagedacht moe
ten worden, voordat in ons land
het eerste landschapspark tot
stand kan komen.

Is het mooi weer op Pasen, dan gaan de mensen
er op uit om de voorjaarslucht op te snuiven.
Meestal in de auto ontdekt de stadsmens dan
dat er nog een landschap is. Hij constateert te
vreden, dat er in de afgelopen winter nog niet
veel is verprutst aan de hem bekende plekjes
plekjes en hij keert het platteland weer de rug
toe om naar huis te gaan. Maar zal het land
schap blijven? En als het landschap fraai als een
park in stand gehouden wordt, wat vangt de
boer er dan van?

Uniek in de wereld:
organisatie van
groenkijkers zoekt
contact met groenmakers
Het is in de hele wereld een nieu
wigheid, dat een toeristenorgani
satie zich zet achter de ontwikke
lingen in het landschap. Dit ge
tuigt van een beleid op de lange
adem. Want het is verstandig als
de groenkijkers contact zoeken
met de groenmakers van mor
gen. Nu lopen de ANWB-auto-,
bromfiets- en rijwielroutes wel
door de mooie landschappen.
Maar deze landschappen van van
daag zijn niet gisteren van de
grond gekomen. Een landschap
heeft een lange adem nodig. Dat
hebben de buitenlandse toeristen
clubs nog klaarblijkelijk niet in
de gaten. Maar wij hebben in ons
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land dan ook de speciale situatie
dat elk stuk landbouwgrond bin
nen het toerbereik van de stede
ling ligt. Het boerenland in een
klein land kan van groot belang
zijn voor elke Nederlander die
geen boer is.
Het Landbouwschap is daar het
vorig jaar ook achter gekomen,
getuige zijn beleidsnota. Ook de
landbouwkringen gaan dus nu
beseffen, dat de landbouwers

ook het algemeen belang dienen
door de vorming van het land
schap bij hun boerderijen. Het is
nu de kunst om van dat dienen
tot verdienen te komen. Heel,
heel vroeger viel er aan levens
middelen ook niet te verdienen,
omdat iedereen daarin zichzelf
verzorgde. Er is in de loop der
geschiedenis een alomvattende
markt gekomen van landbouwprodukten. Nu eten we zelfs ra

dijsjes uit Californie. Op dezelf
de manier staan we nu aan het
begin van een markt in landschapsschoon. Alleen komt niet
het produkt naar de consument,
maar gaat de consument naar het
produkt. Denk maar eens aan
de Boerderij-reis naar Mallorca.
Dat is fijn geweest, maar ons
inlands produkt aan landschapsschoon is er niet minder om
waard!
Tot nu toe levert de boer het
landschap gratis aan de 93 %
Nederlanders die niet in de land
bouw hun brood verdienen. Al is
het duidelijk, dat niet alle land
bouwgebieden
landschappelijke
juweeltjes zijn. Wat is nu land
schappelijk gezien mooi? Er zijn
mensen die houden van verge
zichten en anderen die houden
van omsloten landjes. Van uitge
strekte bossen houdt bijna nie
mand. Er moet zo van alles zijn.
Een ander met het landschaps
park verband houdend verschijn
sel is, dat op het ogenblik de
groenkijkers een groter deel ont
vangen van de welvaartskoek dan
de groenmakers. Er kan dus een
markt ontstaan in het landschapsgroen. Nu kan niet iedere Neder
lander een bedragje neertellen
aan elke boer wiens landschap hij
bewondert. Met Pasen zie ik de
boeren met de pet in de hand al
aan de weg staan, om van elke
voorbijkomende
automobilist
een dubbeltje te ontvangen voor
het mooie landschap. Dat kan
nog wel voor een enkele orgel
draaier aan de grachten. Wat zou
het met al die boeren langs de
weg een chaos worden. Voor hen
moet er dus een collectieve voor
ziening komen. Dat kan gebeu
ren door een aparte bestuursvorm
te kiezen, zoals de landschaps
parken of groengewesten.
Als het landschapspark zuiver
als een marktplaats voor het
landschap gezien wordt, dan is
er ook geen sprake van een gunst
maar van een recht. De boeren
moeten geen bedelaars worden
om de gunst voor hun landschap.
Zij kunnen van de arbeiders le
ren hoe zij vanuit een economi
sche zwakke situatie kunnen ko
men in een rechtspositie. We
moeten het landschapspark geheel
zien in de sfeer van de markt en
het recht. Als Startpunt voor het
landschapspark is echter voor de
Boerderij — 56 (1*72) — nr. 26 (29 maart)

boer van vitaal belang, dat hij
in de gaten houdt wat de markt
waarde is van zijn landschap om
zo tot een rechtspositie te komen.
De ANWB heeft er tenminste
oren naar en het is de consument
die de vraag maakt.
Dit is de aanleiding geweest om
aan de grondeigenaren en -gebruikers de vraag te stellen of
zij mee willen werken aan de
instandhouding
van
bepaalde
landschappen. De gedeelten van
ons land die hiervoor in aanmer
king komen, kunnen dan geza
menlijk worden uitgezocht. In
ruil voor deze instandhouding kan
dan in een collectieve voorzie
ning geld worden verstrekt. Dat
behoeft niet altijd in contante
vorm in de pet te gebeuren, maar
kan ook gebeuren door verschil
lende financiële tegemoetkomin-

Tot nu toe leverden
de boeren
het landschap gratis
aan de 93 %
overige Nederlands
gen. Dit is natuurlijk heel ge
makkelijk geschreven, maar er
zal nog heel wat drukinkt moeten
vloeien voordat de uitwerking
klaar is. Maar het is beter om
drukinkt te laten vloeien dan
bloed.
Een heel ander standpunt is. dat
er mensen zijn die zo benauwd
zijn om het dagelijks verval van
het landschap dat zij naar paardemiddelen grijpen. Het is nu
eenmaal zo. dat elke dag ergens
in ons land een stuk landschap
ten gronde gaat. Hoewel ook tel
kens in Nederland fraai nieuw
landschap ontstaat. Maar de
vernieling heeft toch wel de
overhand. Het wordt volgens
deze opvatting de hoogste tijd,
dat er spoedig wordt opgetreden.
Of de boer daarmee akkoord wil
gaan is voor deze zienswijze van
latere zorg.
De tegenstellingen tussen de op
stellingen zijn hierbij wel zwart
wit geschilderd, maar zo onge
veer liggen de meningen. Enige
tijd geleden heeft de ANWB
over „de nationale landschaps
parken in Nederland" een re
creatiestudiedag
georganiseerd.
Het merkwaardige is. dat daar
de twee tegenstrijdige meningen
naar voren zijn gebracht zonder
dat de deelnemers dat in de ga
ten schijnen te hebben gehad.
Dit is te verklaren doordat het
idee nog zo nieuw is. dat het
verschil in benadering nog onder
de tafel is komen te liggen. De
voorzitter van de ANWB K. H.
Gaarlandt vindt dat de eigenBoerderij —
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dom van de gronden onaange
tast kan blijven. Daarom moet
er een vorm van het bestuur en
het beheer gevonden worden die
dat garandeert. De erkenning
van de gemeenschapsfunctie moet
tot uiting komen in een honore
ring door de gemeenschap. Hij
noemt zelfs een financiële norm
in de 4 % rente welke de grond
bank in het vooruitzicht heeft
gesteld. Het bestuur en de finan
ciering moeten geregeld worden
in een publiekrechtelijke „doccorporatie" van belanghebben
den. Hij denkt hierbij aan de
waterschappen, met dit verschil
dat bij het landschapspark het
geld naar de boer toevloeit. Het
zelf-doen en een goede uitwer
king van de technische onderde
len zijn voor de ANWB de pun
ten waar het hier om draait.
Als een spreker uit ambtelijke
kring tapt jhr. mr. F. C. M. van
Rijckevorsel uit een ander vaatje.
Als hoofd van het bureau Re
creatie en
Natuurbescherming
van de Rijksplanologische Dienst
geeft hij nl. de zeer voorlopige
visie van een beperkte ambtelijke
werkgroep. Inmiddels zijn bij dit
ambtelijke gesprek ook andere
deskundigen betrokken,
zodat
met recht gesproken kan worden
van een voorlopig standpunt. In
ons land schetst hij een aantal
redelijk grote gebieden van 10
tot 30 duizend ha die voor een
landschapspark in aanmerking
komen. Deze zijn „door hun na
tuurlijke en culturele gesteldheid

Grote haast
in ambtelijke kring
— laten belanghebbenden
er snel bij zijn
naast door hun overwegend gave
en ongestoord karakter in hun
geheel van grote maatschappelijke
betekenis". Dit komt door hun
waarde voor het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke waarde
of de cultuur-historie.
Onderling kunnen die waarden
grote verschillen vertonen van
gebied tot gebied. Wel is het zo,
dat de waarden van de samenstel
lende delen — ook dus landbouw
- ver uitgaan boven de waarde
van het optelsommetje van de
delen apart. Maar hij heeft zo
veel haast, dat hij niet wil wach
ten op een speciale wettelijke re
geling. Dit zou kunnen door in
de ruimtelijke ordening met
streekplannen te gaan werken.
De financiering zou door de ge
meenten kunnen worden ver
zorgd in de wet gemeenschappe
lijke regelingen van de gemeen
ten. Dus grotere spoed, geen
deelname van de directe belang

Voorlopig zijn dit tic gebieden die de deskundigen zien als de toekomstige landschapspar
ken. Het worden speciale bestuursgebieden. Maar hoe denken de leiers die daar wonen en
werken erover? Dit interesseert de Boerderij in hoge mate

hebbenden, geen nationale finan
ciering en geen rechtszekerheid,
zie daar de mogelijke gevolgen
van de ideeën in de voorlopige
ambtelijke werkgroep.
De staatssecretaris H. J. L. Vonhoff heeft bij de opening van de
recreatiestudiedag het maatschap
pelijk leven uitgenodigd met
voorstellen over landschapspar
ken te komen. Dat betekent dat
niet alleen de ANWB. maar ook

andere belanghebbenden zoals
het Landbouwschap aan de slag
kunnen gaan. De individuele
grondeigenaren en -gebruikers
doen er goed aan de ontwikke
lingen voor te zijn. Zij hebben
daar nu de kans voor. Als de
boer met Pasen zelf op pad gaat
om van andermans landschap te
genieten dan heeft hij de gele
genheid hierover eens te piekeren.
R. F. DE FREMERY
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Verkaveling maakt
landschap vogelvrij
WANNEER zes, zeven jaar geleden ergens werd
besloten tot een ruilverkaveling, zitten in zo'n ge
bied vaak nu nóg nijvere lieden te verkavelen. De
voorbereiding duurt nu eenmaal lang, de procedure
kan ingewikkeld zijn.

Maar zes, zeven jaar
is in deze tijd van snelle
ontwikkelingen
erg
lang. In die jaren ver
anderen zowel omstan
digheden als inzichten.
Landschappen worden er na
ruilverkaveling nooit mooier
' op - integendeel. Ruilverka
veling betekent zo goed als al
tijd verarming. Verspreide ka
vels landbouwgrond worden
verenigd, houtwallen en bo
men
gerooid.
kronkelende
beekjes rechtgetrokken, zand
wegen
verdwijnen.
Veel
boeiende oude cultuurland
schappen verkommerden na
ruilverkaveling tot kale weidevlakten waar heel de aan
kleding van 't landschap be
staat uit dooie, rechte grep
pels, ' asfaltweggetjes, kaars
recht, soms begeleid door
kaarsrechte bomenrijen en ki
lometers schrik- of prikkel
draad.
• OOR wie wordt verka
veld?
Voor de boer, opdat hij effi
ciënter kan werken op logi
scher ingedeelde grond. Nu
niet vragen: „Voor welke boor
eigenlijk?" Wel mag je con
stateren dat er te veel ruil
verkavelingen nog doorgaan
ook daar waar de landbouw
snel minder belangrijk wordt.
Zijn ruilverkavelaars dan
van kwaden wille?
Weineen; ze doen wat de
denken dat goed is.
Zouden ze nooit van Üe uit
tocht uit de landbouw hebben
vernomen?
Natuurlijk wel.
Zouden ze onkundig zijn ge
bleven van nieuwe denkbeel
den over samenhangen tussen
landbouwgebieden en recrea
tie Over milieubeheer? Over
de noodzaak tot natuurbe
houd? Over de regeringswens
tot inrichten van parkland
schappen? Over de nieuwe
functie van de boer als behoe
der van ons landschap?

Ze weten dat best, die ruil
verkavelaars. Maar 't werk
gaat door - vaak omdat het
zes, zeven jaar geleden zo is
bepaald.
Een stukje wet van de
traagheid^

Te weinig
tegenspel

DA

AR komt bij dat er vaak
geen of te weinig overleg is
tussen verkavelaars en andere
instanties. Gemeentebesturen
bijv. Zelfs daar waar de re-,
creatie een belangrijke bron
van inkomsten voor een deel
der bevolking is zijn door
ruilverkavelingen wel stukken
landschap bedorven zonder
dat een gemeentebestuur er
maar over piekerde zich er
mee te bemoeien. Sloomheid?
Weineen. Eer gewoon gebrek
aan besef dat behouden, spa
ren van oude cultuurland
schappen van betekenis .kan
zijn voor de aantrekkelijkheid
van een gemeente, van een
streek.
Landschapsschoon werd tot
voor kort vooral beschouwd
als aangenaam voor 't oog,
plezierig voor rust en vakan
tie, maar economisch helaas
zonder nut of waarde. We le
ven nu eenmaal in een sa
menleving
waarin
„eco
nomisch nut" een soort tover
formule is. Pas enkele jaren
geleden is drs. R. A. Hueting
van het Centraal Bureau voor
de Statistiek begonnen mee
zijn baanbrekend werk: cij
fermatig aantonen dat woeste
gronden, natuurgebieden, wel
degelijk ook economische be
tekenis hebben.
Datzelfde geldt voor oude
cultuurlandschappen.
waar
landbouw en veeteelt, worden
beoefend in een gebied met
bijvoorbeeld nog kronkelende
beekjes.
oude
zandwegen,
houtwallen met dichte onder
groei waar veel vogels broe
den, oude, eenzame bomen in

een weide. Die zijn niet alleen
veel mooier dan de strak-verkavelde
„efficiënte"
land
schappen. maar vertegenwoor
digen wel degelijk ook eco
nomische waarde. Al was 't
alleen maar omdat de behoef
te van stedelingen om zich
buiten op 't platteland te re
creëren almaar toeneemt en
voor meer boeren daar toe
komstkansen liggen dan in de
landbouw op kleine bedrijven
- al is je grond nog zo effi
ciënt ingedeeld.

Gemeenten
kunnen heel
wat doen
ZJOALS gezegd: vaak kun
nen gemeentebesturen er veel
aan doen om in cultuurland
schappen waar op grond var
de Ruilverkavelingswet et
verkaveling is begonnen vet.
natuurschoon te behouden. Als
men wil, er oog voor heeft, en
veel geduld en overredings
kracht, is 't voor een gemeen
tebestuur ook binnen de ver
ouderde Ruilverkavelingswet
wel. degelijk mogelijk ervoor
te zorgen dan een ruilverka
veling het- landschap niet
maximaal ontluistert.
Een der grote bezwaren te
gen de Ruilverkavelingswet
(tot stand gekomen in een ti jd
dat zich over: zaken als na
tuurschoon on natuurbehoud
veel te weinig lieden bekom
merden) is dat in een ruilver
kaveling het bestaande land
schap en zijn karakter vol
strekt vogelvrij zijn. Mr. F. J.
M. Houten, burgemeester van
't Noo' dbrabantse Luyksgestel, sc'ireef onlangs in 't blad
De Nederlandse Gemeente dat
het begrip „landschapsplan'
dat in die wet staat een ver
warrend begrip is:
„Deze aanduiding suggereert
dat de totaliteit van 't land
schap erbij betrokken is, maar
in werkelijkheid heeft dat
landschapsplan voornameli i k
betrekking op (nieuwe) be
plantingen langs openbare we
gen, waterlopen en kaden. Een
dergelijk plan heeft weinig of
niets van doen met (bestaande)
typische landschapsbepalen de
elementen als eenzame bomen,
intensieve begroeiingen langs
zandwegen of waterlopen, die
in
ruilverkavelingsverband
kunnen verdwijnen maar be
houden zouden moeten blij
ven."

Geen vierkante
meter meer

In de Tweede Nota Ruimte
lijke Ordening wordt over dat
woekeren met ruimte uiterst
verstandige
taal
gebezigd.
Maar als puntje bij paaltje
komt zifa 't vaak economische
motieven die ertoe leiden dat
onder 't motto: „Vooruit dan
maar weerr voor deze keer"
van de eigen beginselen wordt
afgeweken. De vestiging van
Shell aan de Moerdijk is er
een voorbeeld van.
Ook: door gebrek aan over
leg en samenwerking tussen
hogere en lagere organen
blijkt ineens een gebied „vol"
terwijl dat nooit de bedoeling
was. Neem dat hooggeroemde
„Hart van Holland", dat groe
ne open ruimte zou blijven, 't
Slibt dicht, erg snel; geen van
de hogere of lagere autoritei
ten die er iets te zeggen heeft
wilde dat. Te velen echter zei
den: ..Dat kleine beetje dat ik
voorsta, nou, dat kan nog
net." En dan niet praten met
je collega.... op een goede dag
kijk je op van je schrijftafel
en 't gebied is kapot.

Club van Rome
en wijzelf

WC

' e zitten allemaal met 't
rapport van de Club van Ro
me. Fijn dat 't boek hier een
best-seller werd. Hoe nu ver
der?
Met verontrusting alleen
kom je nergens, hoe belang
rijk 't ook is dat steeds meer»
mensen nadenken over ver
nietiging en vervuiling van
leven en landschap, over de
eindigheid en beperktheid van
't ruimteschip Aarde. Daarmee
belanden we eerst in 't sta
dium waarin elke groep poogt
de Zwarte Piet in buurmans
hand te spelen: de industrie
zegt dat die vermaledijde
auto's schuldigen no. een zijn,
de landbouw zegt dat de in
dustrie de kwaaie pier is
W 'E
E

moeten - "bliksems
snel, er is niet zo veel tijd
meer - tot 't besef komen dat
wé allemaal iets kunnen doen.
Er is al een Handboek voor
Vervuild Nederland met prak
tische tips. Er is meer: een
groeiende goede wil.

Democratie begint aan de
voet. In kleine gemeenten lig
gen op dit stuk grote kansen.
Milieu bewustwording en mi
lieubeheer kan in kleine ge
meenten snel van de grondkomen vooral als het gemeente
bestuur het ziet zitten.
Grote dingen zijn op dat
stuk belangrijk. Kleine ook.
Wc gaan kijken naar een
gemeente, een gebied, waar
men heel in 't klein iets
boeiends doet. Men vecht er
om 't behoud van elke boom
in ruilverkavelingen.
Een klein stukje milieube
houd in de praktijk.
We gaan naar Luyksgestel.

JL AS de laatste .jaren wordt
't honderdduizenden Neder
landers - ook in de landbouw
- duidelijk wat enkelen al
ruim een halve eeuw begre
pen en duizenden al twintig
jaar geleden: We leven in een
land waar we moeten woeke
ren met de schaarse open
ruimte. Maar ondanks die erg
laat doorbrekende bewustwor IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!III!IIIIIIIIIII!IIIIII!IIIIIIIIIIIII!IIIIII!IIIIIH
ding woekeren we onvoldoen
de.

